
 

 

 

 
 

 
         privind aprobarea parteneriatului dintre comuna 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
servicii de recuperare pentru 
prevenirii  unor situa ții de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce  la 
marginalizarea social sau excluderea social,
 
   Având în vedere: 
- Adresa nr. 2541/14.01.202
acordul de parteneriat între DGASPC Bihor 
de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilit
prevenirii  unor situații de dificultate sau vulnerabilitate
social sau excluderea social,
- Proiectul de hotărâre nr.76
nr.190/19.11.2021 îintocmit de primarul comunei 
- Raportul de specialitate cu nr. 
Compartimentul Asistenta Sociala;
           Ținând cont de raportul de avizare al comisiei  de specialitate din
 cadrul consiliului local, pentru înv
 ,protecţie copii –tineret şi sport, 
           În baza  prevederile art. 49 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, republicata;
          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, 
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d)
si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
 
                                              

COMUNA  CEICA 
CONSILIUL LOCAL CEICA 
România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  
comunaceica@gmail.com 
CUI-4784210 
COD POȘTAL-417155 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Ceica si Directia Generala
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Bihor  ,având ca obiect furnizarea de 
servicii de recuperare pentru copii cu dizabilit ăți  din comuna Ceica în vederea 

ii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce  la 
marginalizarea social sau excluderea social,  

21 transmisa de D.G.A.S.P.C. Bihor; prin care a fost încheiat 
acordul de parteneriat între DGASPC Bihor și comuna Ceica,având ca obiect furnizarea 
de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități  din comuna Ceica în vederea 

ii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea 
social sau excluderea social, 

76/19.11.2021  și Referatul de aprobare al proiectului 
intocmit de primarul comunei Ceica 

Raportul de specialitate cu nr. 197/19.11..2021 întocmit de catre 
Compartimentul Asistenta Sociala; 

inând cont de raportul de avizare al comisiei  de specialitate din
pentru învăţămant,cultură, sănatate şi activita
şi sport, turism , 

prevederile art. 49 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, republicata; 

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata în anul  2010, 

n temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d)-e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a)
si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA, 

                                              H O T A R A S T E : 

 

 

 
 

si Directia Generala  
având ca obiect furnizarea de 

i  din comuna Ceica în vederea 
ii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce  la 

prin care a fost încheiat 
i comuna Ceica,având ca obiect furnizarea 

i  din comuna Ceica în vederea 
care pot duce la marginalizarea 

al proiectului 

inând cont de raportul de avizare al comisiei  de specialitate din 
i activitaţi social  culturale 

prevederile art. 49 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si 

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a) 
si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 



 
              Art.1. (1) Se aprobă încheierea acordului de parteneriat intre comuna  Ceica 
si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, avand ca obiect 
furnizarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilitati din comuna Ceica 
, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                   (2) Se imputerniceste primarul comunei Ceica  pentru semnarea acordului 
de parteneriat. 
            Art.2. Se desemneaza d-na Prială Florica Elisabeta, consilier  in cadrul 
Compartimentului Asistenta Sociala al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Ceica sa colaboreze cu D.G.A.S.P.C. Bihor in vederea atingerii obiectivelor 
parteneriatului. 
            Art.3. Biroul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ceica va vira lunar in contul D.G.A.S.P.C. Bihor suma 
aferenta facturii privind serviciile prestate, din bugetul local al comunei. 
           Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu : 
           - Institutia Prefectului – Judetului Bihor 
            - D.G.A.S.P.C. – Bihor 
           - Primarul Comunei Ceica 
           - Biroul Financiar Contabil 
           - Compartimentului Asistenta Sociala 
           - monitorul official local 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                    SECRETAR GENERAL 
     NICOARĂ IOAN COSTEL                                DOREL O CTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 87 din 25 noiembrie 2021                                                 Nr.consilieri =13                                         
                                                                                       Nr.consilieri p rezen ţi -  13 
                                                                   Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
 
 
 
 



 
 
 


