
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL BIHOR 
COMUNA CEICA 
PRIMAR 

Privind  stabilire 
Comuna Ceica, jude

    Având în vedere R
Ceica, prin care se propune 
votare din  Comuna Ceica, jude
Deputaţilor  din  06 decembrie  2020, 
              În baza prevederilor art. 
               În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
legislativă pentru elaborarea actelor normative republicat
ulterioare, 
               Ținând cont de art.1  din Hot
alegerile pentru Senat și camera Deputa
pentru aprobarea calendarului ac
Senat și camera Deputaților din anul 2020,
               Hotărârea nr.754/2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesar
organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat 
             În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, c
completările ulterioare, 
 
              Primarul comunei Ceica,
 

          Art. 1 În vederea desfăş
decembrie  2020 , se stabile
comuna Ceica,dupa cum urmeaza;

                       -Secția de votare nr.319 Ceica,d
                       -Secția de votare nr.320 Bucium,d
                       -Secția de votare nr.321 Cei
                       -Secția de votare nr.322 Corbe
                       -Secția de votare nr.323 Cotiglet,d
                       -Secția de votare nr.324 Du
                       -Secția de votare nr.325 Ince
        Art. 2  Prezenta dispozi

- Institu
- Autoritatea Electoral
- Primarul comunei 
- Site: 

 
                                                                                                      
        PRIMAR                                                    
ANA LIVIA SOVRE                                       
 
Nr.176 din 11 noiembrie  2020

 

 

E-mail
primaria.ceica@cjbihor.ro 

D I S P O Z I Ţ I E 
  

stabilire  aparatului  tehnic auxiliar la secțiile de votare din 
, județul Bihor, pentru alegerile pentru Senat  

  din  06 decembrie  2020  
 

Având în vedere Raportul de specialitate   întocmit de secretarul 
, prin care se propune stabilire  aparatului  tehnic auxiliar la cele 

votare din  Comuna Ceica, județul Bihor, pentru alegerile pentru Senat  
ilor  din  06 decembrie  2020,  
În baza prevederilor art. III  din Hotărârea Guvernului nr. 916/2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
 pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modific

inând cont de art.1  din Hotărârea nr.744/2020  privind stabilirea datei pentru 
și camera Deputaților din anul 2020,precum ș

pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru 
ților din anul 2020, 

rârea nr.754/2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesar
ri a alegerilor pentru Senat și camera Deputaț

În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e și ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonan
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific

Primarul comunei Ceica, 

D I S P U N E : 
 

În vederea desfăşurării alegerilor pentru Senat  și Camera Deputa
se stabilește  aparatul tehnic  auxiliar la cele șapte sec

dupa cum urmeaza; 

ia de votare nr.319 Ceica,d-na Cmeciu Irina- Ceica,nr.77/A
ia de votare nr.320 Bucium,d-na Todinca Florica- Bucium,nr.
ia de votare nr.321 Ceișoara,d-na Raț Jurcuțiu Maria
ia de votare nr.322 Corbești,d-l Frânc Florian-Corbe
ia de votare nr.323 Cotiglet,d-na Moza Maria- Cotiglet,
ia de votare nr.324 Dușești,d-na Moț Lorena Bianca
ia de votare nr.325 Incești,d-na Trip Dana- Ceica,nr.120

Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general  cu:
Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 
Autoritatea Electorală Permanentă 
Primarul comunei Ceica 
Site: www.ceica.ro 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate
PRIMAR                                                                              SECRETAR GENERAL

                                                                  DOREL OCTAVIAN GOLDEA

2020 

C.I.F.: 4784210 
Adresa: Ceica, nr. 67 

Cod Poștal 417155 
Telefon: 0259.324.464 

mail:comunaceica@gmail.com 
primaria.ceica@cjbihor.ro  

Site: www.ceica.ro 

țiile de votare din   
pentru alegerile pentru Senat  și Camera Deputaţilor 

întocmit de secretarul general al comunei 
stabilire  aparatului  tehnic auxiliar la cele șapte  secții  de 

pentru alegerile pentru Senat  și Camera 

916/2020,  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

, cu modificările şi completările 

.744/2020  privind stabilirea datei pentru 
și Hotărârea nr.745/2020 

iunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru 

rârea nr.754/2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei 
i camera Deputaților, 
i ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonanța 

u modificările și 

i Camera Deputaţilor  din  06 
șapte secții de votare din 

Ceica,nr.77/A 
Bucium,nr.7 

iu Maria - Ceișoara,nr.99 
Corbești,nr.34 
Cotiglet,nr.175 

 Lorena Bianca-Dușești nr.145 
Ceica,nr.120 

, prin grija secretarului general  cu: 

Avizat pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BIHOR 
COMUNA CEICA 
Nr.2109/11.11.2020 

Privind  stabilire  aparatului  tehnic auxiliar la sec
Comuna Ceica, jude

    Având în vedere art. III  din Hot
               În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
legislativă pentru elaborarea actelor normative republicat
ulterioare, 
               Ținând cont de art.1  din Hot
alegerile pentru Senat și camera Deputa
pentru aprobarea calendarului ac
Senat și camera Deputaților din anul 2020,
               Hotărârea nr.754/2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei 
organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat 
             În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
completările ulterioare, 
 
              Propun d-nei primar emiterea unei dispozi
auxiliar la cele șapte secții de votare din comuna Ceica.
 
 
 
 

 

 

E-mail
primaria.ceica@cjbihor.ro 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 
  

Privind  stabilire  aparatului  tehnic auxiliar la secțiile de votare din  
Comuna Ceica, județul Bihor, pentru alegerile pentru Senat  

  din  06 decembrie  2020  
 
 

Având în vedere art. III  din Hotărârea Guvernului nr. 916/2020, 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
 pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modific

inând cont de art.1  din Hotărârea nr.744/2020  privind stabilirea datei pentru 
și camera Deputaților din anul 2020,precum ș

pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru 
r din anul 2020, 

rârea nr.754/2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei 
ri a alegerilor pentru Senat și camera Deputaț

În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e și ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonan
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific

nei primar emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea  aparatul tehnic  
ții de votare din comuna Ceica. 

SECRETAR GENERAL 
 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 

C.I.F.: 4784210 
Adresa: Ceica, nr. 67 

Cod Poștal 417155 
Telefon: 0259.324.464 

mail:comunaceica@gmail.com 
primaria.ceica@cjbihor.ro  

Site: www.ceica.ro 

țiile de votare din   
alegerile pentru Senat  și Camera Deputaţilor 

rârea Guvernului nr. 916/2020,  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

, cu modificările şi completările 

.744/2020  privind stabilirea datei pentru 
ilor din anul 2020,precum și Hotărârea nr.745/2020 

iunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru 

rârea nr.754/2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei 
i camera Deputaților, 

6 alin. 1 lit. b  din Ordonanța 
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

stabilirea  aparatul tehnic  


