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Privind  aprobare a bugetului previzionar de venituri 

derul ării proiectului " Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologi ei 
informa ției de tipul tabletelor 

electronice necesare desf ă

 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar contabil,
 Ţinând cont de bugetul întocmit de c
 Văzând urgenţa determinat
cererii de finanţare,precum 
si a cheltuiele legate de proiectul:  
COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, jude
 
 În temeiul art. 154,155 
Administrativ, cu modificările 
 
  Primarul Comunei Ceica,
 

  
Art.1. Se aprobă bugetul previzionar prin care estim
anul 2020 şi anul 2021 pentru proiectul 

tehnologiei informa
echipamente/dispozitive electronice necesare desf

on-line, in Comuna Ceica, jud
 
 

 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E  
 

aprobare a bugetului previzionar de venituri şi cheltuieli necesare 
Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologi ei 

iei de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive 
electronice necesare desf ășurării activit ății didactice în mediu on

Ceica, jude țul Bihor" 
 
 
 
 

vedere raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar contabil,
inând cont de bugetul întocmit de către contabilul comunei  

a determinată de termenul de depunere a documenta
are,precum și HCL nr.61/14.10.2020  prin care a fost 

si a cheltuiele legate de proiectul:  "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, jude

În temeiul art. 154,155 și art.196, lit.b din OUG  nr.57/2019 privind Codul 
ările şi completările ulterioare,  

rul Comunei Ceica,  

 
D  I  S  P  U  N  E :   

 

 bugetul previzionar prin care estimăm veniturile şi cheltuielile pentru 
i anul 2021 pentru proiectul "Dotare cu echipamente mobile din domeniul 

tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum ș
echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu 

line, in Comuna Ceica, județul Bihor" în valoare totală de 86

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

și fax 0259/324464  
www.ceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
 
 

i cheltuieli necesare 
Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologi ei 

i a altor echipamente/dispozitive 
ii didactice în mediu on -line, in Comuna 

vedere raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar contabil, 
 Ceica, 

 de termenul de depunere a documentaţiei aferente 
/14.10.2020  prin care a fost  aprobat proiectul 

de gestionare a crizei sanitare 
19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor" 

i art.196, lit.b din OUG  nr.57/2019 privind Codul 

m veniturile şi cheltuielile pentru 
Dotare cu echipamente mobile din domeniul 

colare precum și a altor 
ății didactice în mediu 

 de 865.048,48 lei. 



     ART.2. Prezenta dispoziţie se supune aprobării  Consiliu local  în prima 
ședință de consiliu după investire. 
 
 
     Art. 3.   Prezenta dispoziţie se comunică cu : 

• Instituţia Prefectului-judeţul Bihor; 
• Consiliul Local al Comunei Ceica; 
• Dosar special; 
• Membrilor desemnaţi; 
• Contabilităţii Comunei Ceica  
•  

 
 
 
 
                                                                                             Avizat de  legalitate 
 
 

            PRIMAR,                     SECRETAR GENERAL 
 
       Șovre Ana Livia                                              Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.174 din 30  octombrie 2020. 
 
 

 


