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D I S P O Z I Ţ I E

cu
u privire la convocarea Consiliului
Con
local al comunei Ceica în
n şedinţă
extraordinară de îndată.

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei
privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară de îndată pe luna septembrie
2020,
În baza art.133,alin.2
2, art.134,alin.4,alin.5,art.135,art.155,alin.1
,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,

DISPUNE:
Art. 1 Se convoacă, în ședință extraordinară de îndată Consiliul Local al comunei Ceica,
Ceica pentru
ziua de 14 octombrie 2020 ora 13.00,desfășurată
13
șurată 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 pus
puse la dispoziția
ția consilierilor , pe suport
hârtie și în format electronic celor care au adrese de e-mail
e
sau WhatsApp.
Art. 3 .Consilierii
Consilierii locali sunt invitați
invitați să formuleze și să depună amendamente asupra
a
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 dispozi
dispoziție.
Art.5.Prezenta dispoziție se comunică cu:
- Instituția Prefectului –Jude
Județului Bihor

-primarul comunei Ceica
-afișat în Monitorul oficial local al comunei Ceica
-dosar
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Nr. 161 din 13 octombrie 2020.

Secretar general al comunei

Dorel Octavian Goldea
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Anexă la dispoziția nr. . 161 din 13 octombrie 2020.

PROIECT ORDINE DE ZI

îndată a Consiliului local al Comunei Ceica din data de joi
a ședinței extraordinare de îndat
14 octombrie 2020, ora 13.00
.00.

1.Proiect de hotărâre
râre privind privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiectul: "Creșterea
terea capacității
capacităț de gestionare a crizei sanitare COVID-19
19 pentru elevii si
cadrele didactice din Comuna Ceica, jude
județul Bihor"
INIȚIATOR: d-na
na primar, Livia Ana Șovre ;
MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC
ÎNSO
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE:
ĂRÂRE:
Referatul de aprobare a inițiatorului
ini
proiectului de hotărâre;
Raportul de specialitate întocmit de d
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 hot
hotărâre:comisia nr.1

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a Cheltuielilor legate de
proiectul: "Dotare
Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației
informa
de tipul tabletelor
școlare precum șii a altor echipamente/dispozitive electronice
electronice necesare desfășurării
desf
activității
didactice în mediu on-line,
line, in Comuna Ceica, jude
județul Bihor

Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia
c
i s-a
transmis spre avizare proiectul de hot
hotărâre:comisia nr.1 2,și 3

Materialele pentru ședința Consiliului local al comunei Ceica trimise spre avizare
Comisiilor de specialitate ,după cum urmează:

Comisia nr.1. programe de dezvoltare economico-sociala,buget- finante,administrarea
domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,punctul 1
și 2

Comisia nr.2. administratie publica,juridică si de disciplina,apararea ordinii si linistii
publice,a drepturilor cetatenilor ,punctul 2

Comisia nr.3. invatamant,sanatate si familie munca si protectie sociala,activitati sportive
si turism,punctul 2

Ceica la 13/10/2020.
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