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                                           D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
                                                  
            cu privire la convocarea Consiliului local al comun ei Ceica în şedin ţă 
ordinar ă.     
 
               Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al 
comunei  privind convocarea  Consiliului local în ședință ordinară pe luna ianuarie 2021, 
             În baza  art.133,alin.1, art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),alin.5,art.135,art.155,alin.1 
,lit.b) și lit.e ,alin.3,lit.b) și art.196,alin.1,lit .b )  din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , 
              Primarul comunei Ceica, 
 
                                              D I S P U N E :  
         Art. 1 Se convoacă  în ședință  ordinară, Consiliul Local al comunei Ceica, pentru 
ziua de 28  ianuarie  2021, ora 13.00,desfășurată cu participarea fizică a consilierilor 
locali, în sala de ședințe a Consiliul local din cadrul Primăriei Ceica cu proiectul de 
ordine de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție  și care face parte integrantă din 
aceasta. 
        Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția 
consilierilor , pe suport hârtie  și în format electronic celor care au adrese de e-mail sau 
WhatsApp. 
      Art. 3 .Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi în termenul prevăzut de Codul 
Administrativ.. 
      Art. 4 .Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei Ceica conform  anexei la dispoziție. 
      Art.5.Prezenta dispoziție se comunică  cu: 
         - Instituția Prefectului –Județului Bihor 
          -primarul comunei Ceica 
          -afișat în Monitorul oficial local al comunei Ceica 
          -dosar 
               
                                                                                                Viza  de legalitate 
 
                  Primar                                                             Secretar  general  al comunei  
 
                Livia  Ana Șovre                                                   Dorel Octavian Goldea 
 
Nr. 7   din  20  ianuarie  2021. 
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                                                          Anex ă la dispozi ția nr. 7   din  20  ianuarie  2021 

                                         PROIECT  ORDINE  DE  ZI 

 a ședin ței ordinare a Consiliului local al Comunei Ceica di n data de  28  ianuarie  
2021, ora 13.00. 

1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare  
și Funcționare al Consiliului Local al comunei Ceica 

                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 
MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                      Raportul de specialitate întocmit de d-nul secretar general al comunei 
Ceica Dorel Octavian Goldea  

                       Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.2 
 

              2.Proiect de hotărâre privind  desemnarea consilierilor locali din cadrul 
Consiliului local al comunei Ceica pentru a face parte din Comisia de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Ceica 
                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier  superior resurse umane 
Bar FloricaMariana  

                       Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.2 

                 3.Proiect de hotărâre  privind modul de completare,intocmirea și ținerea la zi 
registrului agricol pentru anii 2020-2024  
                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na referent superior,compartiment 
agricol și fond funciar Malița Delia Monica 

                Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i s-a  
transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.2  
 
                4.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes 
local  beneficiarilor de ajutor social din comuna Ceica,pentru repartizarea orelor de 



munca persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,aferente 
anului 2021 

 
                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier principal asistență 
socială Prială Florica Elisabeta 

                       Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.3 
 

    5.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui    
Judea Rareș Andrei  ,domiciliat  în comuna Ceica,satul Incești,nr.194,judeţul Bihor. 

                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 
MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier principal asistență 
socială Prială Florica Elisabeta 

                     Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.3 . 
 

       6. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-nei    
Ivan Elena  ,domiciliată  în comuna Ceica,satul Ceica,nr.106,judeţul Bihor. 

                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 
MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier principal asistență 
socială Prială Florica Elisabeta 

                     Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.3 . 
 
                    7. Proiect de hotărâre   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
a  devizului general actualizat rest de plată la 01.01.2021 pentru obiectivul de investiție   
:”REGULARIZARE VALE ȘI CONSTRUCȚIE  POD ÎN LOCALITATEA 
COTIGLET,COMUNA CEICA ,jud.Bihor”  
                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier achiziții publice Bar Ivan 
Maria 
                   Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 .  
 

8. Proiect de hotărâre   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 
a  devizului general actualizat rest de plată la 01.01.2021   pentru obiectivul de investiție 
”Extindere Alimentare cu apă Ceișoara,comuna CEICA,județul Bihor”. 

                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 
MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 



                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier achiziții publice Bar Ivan 
Maria 
                   Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 .  
 
               9. Proiect de hotărâre   privind    aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
și a Devizului general rest de rest de plată la 01.01.2021   pentru obiectivul   de 
investiție  ”Extindere Canalizare Menajeră Ceica-comuna CEICA”. 
                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier achiziții publice Bar Ivan 
Maria 
                   Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 .  
 
              10.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea inchirierii fără licitație publică a 
unui spatiu în suprafață  utilă de 97,34 mp, nr. cad. 51426, înscris în CF 51426 Ceica, 
proprietate publică a Comunei Ceica, în scopul organizării și funcționării unui birou 
notarial  
                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier achiziții publice Bar Ivan 
Maria 
                   Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1  
 
                    11.Cereri și petiții 
 
 
 
 
                         
                                      Ceica la 20/01.2021. 
 
 
 
 
                                                                                                Viza  de legalitate 
 
                  Primar                                                             Secretar  general  al comunei  
 
                Livia  Ana Șovre                                                   Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 
 
 

                 Privind necesitatea convocării Consiliului local în ședință ordinară. 
 
 

    Având în vedere nesitatea convocării consiliului local  în ședință ordinară pentru  luna  
ianuarie   2021  pentru adoptarea unor hotărâri care se impun,   
               Ținând cont de prevederile art. art.133,alin.1, 
art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),alin.5,art.135,art.155,alin.1 ,lit.b) și lit.e ,alin.3,lit.b) și 
art.196,alin.1,lit .b )  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
             Propun d-nei  primar emiterea unei dispoziții cu privire la convocarea consiliului local al 
comunei Ceica în ședință ordinară  pentru  luna  ianuarie   2021  . 
 
 
 
 
 
 
                                                 Secretar general al comunei 
 
                                                     Dorel Octavian Goldea 
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