
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.
general al comunei Ceica, 
              Avizul Comisiei de specialitate pentru 
publica,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 
si protectie sociala 

                              -Luând în considerare dispoz
la elaborarea actelor normative republicat

               În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din
Codul Administrativ, 
 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
 
                                                 
 
 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
Ceica,ţinută la data de  29 septembrie
 
           1. Proiect de hot ărâre  cu privire

           2 Proiect de hot ărâre  cu privire
Consiliului  local al comunei Ceica ,

;           3 . Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
Consiliului local , ținut ă la data de 

 

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 

 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare   din  

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.71 din 22.09.2022 
raportul de specialitate nr.135/22.09..2022  
 

Avizul Comisiei de specialitate pentru Comisiei de specialitate pentru 
,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 

Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
elor normative republicată, cu modificările și completă

În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din

Consiliul local al comunei Ceica,, 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară  a  Consiliului local al comunei 
septembrie    2022 ,,după cum urmează: 

râre  cu privire    la alegerea pre ședintelui de ș

râre  cu privire    la aprobarea  procesului - verbal de la 
Consiliului  local al comunei Ceica , ţinuta la data de  30  august  2022.

ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
 la data de 29 septembriet  2022  

 

 

ei  ordinare   din  29 septembrie   2022. 

2  întocmit de primarul 
.2022  întocmit de secretarul 

Comisiei de specialitate pentru administratie 
,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 

iile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
i completările ulterioare; 

În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind  

a  Consiliului local al comunei 
ă:  

edintelui de ședin ță 

verbal de la şedinta ordinar ă a  
2022. 

râre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței ordinare  a 



 

           

 

           4. Proiect de hot ărâre  privind   desemnarea  în Consiliul de Administra ţie al Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Ceica  a unui  reprezentant din par tea Consiliului local al comunei Ceica .   
 
           5. Proiect de hot ărâre  privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 
2022 
           6. Proiect de hot ărâre  privind rectificarea bugetului local din surs e proprii pe anul 
2022 
            7.Cereri și peti ții 

                                                                                       

                     Art.2 .Prezenta hotărâre se comunică  cu: 

                     -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                      -primarul comunei Ceica 
                      -afişier  
                      - monitorul oficial local 
                            
                                          
                                  
                                                               
         Preşedinte de şedin ţă                                                          Contrasemneaz ă 

                                                                                                 Secretar general al comunei 

                  Jurcu ț Vasile Ionel                                                  Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

 

Nr.66  din 29 septembrie  2022.                                                              Consilier i Total  – 13  

                                                                                                       Nr.consilieri prezen ţi -  13 

                                                                                Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru  

                                                                             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nr.71 din 23.09.2022 

                                                  

Privind propunerea de aprobare a Ordinii de zi pent ru 
Consiliului Local al Comunei   Ceica  convocat

Având în vedere Dispozi
Ceica  propune Ordinea de zi a 
de 29.09..2022, orele 13 și Raportul  de specialitate  
Ceica, județul Bihor, 
 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan
privind Codul administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi a 
local, la propunerea celui care, în condi
 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. a din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
 

Primarul comunei Ceica,jude

Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a 
Ceica , din data de 29.09.2022 , orele 13 , dup

           1. Proiect de hot ărâre  cu privire

                     INIȚIATOR: d-na primar, 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚ

COMUNA  CEICA 
PRIMAR 
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 

 

                                                                     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind propunerea de aprobare a Ordinii de zi pent ru 
Consiliului Local al Comunei   Ceica  convocat ă pe data 

Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 154 din 23.09. 2022  prin care primarul comunei 
Ceica  propune Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Ceica din data 

i Raportul  de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei 

inând cont de prevederile art. 135 din Ordonanța de urgen
privind Codul administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi a ş

, la propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. a din 
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Primarul comunei Ceica,județul  Bihor, inițiază următorul, 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

ă Ordinea de zi a şedinţei    ordinare   a Consiliului Local al Comunei 
.2022 , orele 13 , după cum urmează: 

râre  cu privire    la alegerea pre ședintelui de ș

na primar,  Livia Ana Șovre ; 

ȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 

 

 

 

Privind propunerea de aprobare a Ordinii de zi pent ru şedin ţa ordinar ă a 
ă pe data de 29.09.2022 

. 2022  prin care primarul comunei 
ei ordinare a Consiliului Local al Comunei Ceica din data 

întocmit de secretarul general al comunei 

a de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de către consiliul 

iile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local, 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. a din 
administrativ, 

ei    ordinare   a Consiliului Local al Comunei 

edintelui de ședin ță 



                      Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-nul secretar general al comunei  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 hot ărâre  cu privire    la aprobarea  procesului -verbal de la şedinta ordinar ă a  
Consiliului  local al comunei Ceica , ţinuta la data de  30  august  2022. 

                     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  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.3 

                      
             3 . Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței ordinare  a 
Consiliului local , ținut ă la data de 29 septembriet  2022  

 

                     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  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 

           

           4. Proiect de hot ărâre  privind   desemnarea  în Consiliul de Administra ţie al Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Ceica  a unui  reprezentant din par tea 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 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.3 

 

           5. Proiect de hot ărâre  privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 
2022 
                     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  Pop Florentina Delia 

                    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i s-a  transmis 
spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 

 

           6. Proiect de hot ărâre  privind rectificarea bugetului local din surs e proprii pe anul 
2022 
                     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  Pop Florentina Delia 

                    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i s-a  transmis 
spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 

            7.Cereri și peti ții 

 

 

 

                                                                         Primar 

ȘOVRE ANA LIVIA 
 

 
 
 



 

 

   

Nr.145  din 23.09.2022 

                                          RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hot ărâre privind aprobarea Ordinii de zi pentru 
Local al Comunei Ceica, din data de 

Având în vedere Dispozi
propune Ordinea de zi a şedinţ
orele 13 și Raportul  de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei Ceica, jude
 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan
Codul administrativ, referitoare la aprobarea 
propunerea celui care, în condiţ
 

 Ordinea de zi a şedinţ
2022 , orele 13 , va fi după cum urmeaz

           1. Proiect de hot ărâre  cu privire

                     INIȚIATOR: d-na primar, 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚ

                      Referatul de aprobare  a ini

                     Raportul de specialitate întocmit de d
Goldea 

                    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al c
spre avizare proiectul de hotărâre:

 

           2 Proiect de hot ărâre  cu privire
Consiliului  local al comunei Ceica ,

                     INIȚIATOR: d-na primar, 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚ

COMUNA  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 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

râre privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedin
Local al Comunei Ceica, din data de 29.09. 2022 

Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 154 din 23.09.  2022  prin care primarul comunei Ceica  
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Ceica din data de 

i Raportul  de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei Ceica, jude

inând cont de prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de c
propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local,

edinţei    ordinare   a Consiliului Local al Comunei Ceica , din data de 
ă cum urmează: 

râre  cu privire    la alegerea pre ședintelui de ș

na primar,  Livia Ana Șovre ; 

ȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 

Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

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

Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica c
spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.2 

râre  cu privire    la aprobarea  procesului - verbal de la 
Consiliului  local al comunei Ceica , ţinuta la data de  30  august  2022.

na primar,  Livia Ana Șovre ; 

ȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 

 

 

şedin ţa odinar ă a Consiliului 
. 2022  

.  2022  prin care primarul comunei Ceica  
ei ordinare a Consiliului Local al Comunei Ceica din data de 29.09..2022, 

i Raportul  de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei Ceica, județul Bihor, 

ă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
ţelor de către consiliul local, la 

iile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local, 

ei    ordinare   a Consiliului Local al Comunei Ceica , din data de 29.09. 

edintelui de ședin ță 

 

nul secretar general al comunei  Dorel Octavian 

omunei Ceica căreia i s-a  transmis 

verbal de la şedinta ordinar ă a  
2022. 



                      Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-nul secretar general al comunei  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.3 

                      
             3 . Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței ordinare  a 
Consiliului local , ținut ă la data de 29 septembriet  2022  

 

                     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  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 

           

           4. Proiect de hot ărâre  privind   desemnarea  în Consiliul de Administra ţie al Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Ceica  a unui  reprezentant din par tea 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 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.3 

 

           5. Proiect de hot ărâre  privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 
2022 
                     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  Pop Florentina Delia 



                    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i s-a  transmis 
spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 

 

           6. Proiect de hot ărâre  privind rectificarea bugetului local din surs e proprii pe anul 
2022 
                     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  Pop Florentina Delia 

                    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i s-a  transmis 
spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 

            7.Cereri și peti ții 

    Consider ăm legal ă şi oportun ă adoptarea unui proiect de hot ărâre privind aprobarea 
Ordinii de zi pentru ședin ța ordinar ă, din data de 29.09..2022  în conformitate cu preve derilor art. 
133 alin. 1 lit. a, coroborate cu cele ale art. 135  alin. 1 și alin. 2 din Ordonan ța de urgen ță a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și îl propunem spre adoptare în ședin ța 
ordinar ă a Consiliului Local al comunei CEICA convocat ă în data de 29.09..2022. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


