
JUDEŢUL BIHOR

 COMUNA   CEICA

PRIMAR 

                Cod po ștal-417155

             

 
 

                                                                  
 
       Privind  desemnarea persoanei responsabile cu plicarea preve derilor Legii
privind combaterea buruienii 
nr.62/2018 probate prin H.G. nr.707/2018  
 
            Văzând adresa Institutiei Pref
solicita nominalizarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului care sa se ocupe 
de aplicarea  prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/20
de specialitate nr549 din 10.03.2021 î
compartimentului mediu, 
          În baza art. 154,155 ,157,alin. 1,2 
Administrativ, 

          Primarul comunei Ceica ,

          Art.1. – Începand cu data prezentei dispozitii, se desemneaza ca responsabil cu aplicarea 
prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018, la nivelul Primariei C
Balint Grigorie Doru, consilier mediu 
Comunei Ceica..  
 
        Art.2.Prezenta dispoziție se comunic
 - Instituţia Prefectului jude
 - primarul comunei Ceica
 -pagina internet ceica.ro
 - D-nul Balint Grigorie Doru
 
                     PRIMAR  
             ȘOVRE ANA LIVIA                                            
                                                                                                   
                                                                                            

 

Nr.66 din 10 martie  2021. 

UL BIHOR 

COMUNA   CEICA 

417155 

 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel. 0259/324464
Fax.0259324463

www.ceica.ro
comunaceica@gmail.com
primaria.ceica@cjbihor.ro

CUI

                                            D I S P O Z I Ț I E  

desemnarea persoanei responsabile cu plicarea preve derilor Legii
privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor metodologice de aplicare a Le gii 
nr.62/2018 probate prin H.G. nr.707/2018   

nd adresa Institutiei Prefectului-Judetul Bihor,nr.2782/09.03.2021
nominalizarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului care sa se ocupe 

prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018; 

10.03.2021 întocmit de d-l Balint Grigorie Doru consilier  din cadrul 

În baza art. 154,155 ,157,alin. 1,2 și 3,art.196,alin.1,lit b) din OUG , nr 57/2019 Codul 

Primarul comunei Ceica ,  

DISPUNE : 

ncepand cu data prezentei dispozitii, se desemneaza ca responsabil cu aplicarea 
prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor metodologice 

Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018, la nivelul Primariei C
consilier mediu  in cadrul Compartimentului mediu din cadrul prim

ție se comunică cu : 
Prefectului judeţului Bihor 

primarul comunei Ceica 
pagina internet ceica.ro 

nul Balint Grigorie Doru 

OVRE ANA LIVIA                                                     Avizat pentru legalitate 
                                                                                                   SECRETAR  GENERAL
                                                                                            DOREL OCTAVIAN GOLDEA

România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 

Tel. 0259/324464 
Fax.0259324463 

www.ceica.ro  
comunaceica@gmail.com  
primaria.ceica@cjbihor.ro  

CUI-4784210 
 
 

desemnarea persoanei responsabile cu plicarea preve derilor Legii  nr.62/2018 
mbrozia si a Normelor metodologice de aplicare a Le gii 

09.03.2021 prin care se 
nominalizarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului care sa se ocupe 

prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor 
18; precum și raportul 

l Balint Grigorie Doru consilier  din cadrul 

i 3,art.196,alin.1,lit b) din OUG , nr 57/2019 Codul 

ncepand cu data prezentei dispozitii, se desemneaza ca responsabil cu aplicarea 
prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor metodologice 

Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018, la nivelul Primariei Ceica,d-l 
mediu din cadrul primăriei 

Avizat pentru legalitate  
SECRETAR  GENERAL  

DOREL OCTAVIAN GOLDEA  



JUDEŢUL BIHOR

 COMUNA   CEICA

PRIMAR 

                Cod po ștal-417155

             Nr.549 din 10 martie 2021.

             

 
 

 
       Privind  desemnarea persoanei responsabile cu plica rea prevederilor Legii nr.62/2018 
privind comba terea buruienii ambrozia si a Normelor metodologice  de aplicare a Legii 
nr.62/2018 probate prin H.G. nr.707/2018  
 
 
 
            Văzând adresa Institutiei Prefectului
solicita nominalizarea unei persoane din a
de aplicarea  prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018; 
 
          În baza art. 154,155 ,157,alin. 1,2 
Administrativ, 

 

          Propun d-nei primar emiterea unei 
aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii 
metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018, la nivelul Primariei 
Ceica. 

 

 

UL BIHOR 

COMUNA   CEICA 

417155 

martie 2021.  

 

 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel. 0259/324464
Fax.0259324463

www.ceica.ro
comunaceica@gmail.com
primaria.ceica@cjbihor.ro

CUI

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 

Privind  desemnarea persoanei responsabile cu plica rea prevederilor Legii nr.62/2018 
terea buruienii ambrozia si a Normelor metodologice  de aplicare a Legii 

nr.62/2018 probate prin H.G. nr.707/2018   

zând adresa Institutiei Prefectului-Judetul Bihor,nr.2782/09.03.2021 prin care se 
solicita nominalizarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului care sa se ocupe 
de aplicarea  prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018; 

154,155 ,157,alin. 1,2 și 3,art.196,alin.1,lit b) din OUG , nr 57/2019 Codul 

nei primar emiterea unei  dispozitii, pentru  desemnarea ca responsabil cu 
aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018, la nivelul Primariei 

consilier mediu 

Balint Grigorie Doru 

România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 

Tel. 0259/324464 
Fax.0259324463 

www.ceica.ro  
comunaceica@gmail.com  
primaria.ceica@cjbihor.ro  

CUI-4784210 
 
 

Privind  desemnarea persoanei responsabile cu plica rea prevederilor Legii nr.62/2018 
terea buruienii ambrozia si a Normelor metodologice  de aplicare a Legii 

Judetul Bihor,nr.2782/09.03.2021 prin care se 
paratul de specialitate al primarului care sa se ocupe 

de aplicarea  prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018;  

i 3,art.196,alin.1,lit b) din OUG , nr 57/2019 Codul 

ca responsabil cu 
ambrozia si a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 aprobate prin H.G. nr.707/2018, la nivelul Primariei 


