JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro
CUI-4784210

D I S P O Z I Ţ I E
cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Ceica în şedinţă
ordinară.
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al
comunei privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna iulie 2020,
În baza art.133,alin.1, art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),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 ordinară, Consiliul Local al comunei Ceica, pentru
ziua de 16 iulie 2020 ora 13.00,desfășurată 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 puse la dispoziția
consilierilor , pe suport hârtie și în format electronic celor care au adrese de e-mail sau
WhatsApp.
Art. 3 .Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra
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 dispoziție.
Art.5.Prezenta dispoziție se comunică cu:
- Instituția Prefectului –Județului Bihor
-primarul comunei Ceica
-afișat în Monitorul oficial local al comunei Ceica
-dosar
Viza de legalitate
Primar
Livia Ana Șovre

Nr. 131 din 08 iulie 2020.
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Anexă la dispoziția nr.131 din 08.07.2020.
PROIECT ORDINE DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei Ceica din data joi 16 iulie 2020,

ora 13.00.
1.Proiect de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe
anul 2020.
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 și 3
,
2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social in numerar a S.C.
COMPANIA REOSAL S.A. cu suma de 35.929,48 lei,
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 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.2
3.Cereri și petiții

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,bugetfinante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi
amenajarea teritoriului,punctul 1

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 1

Ceica la 08/07/2020.

Viza de legalitate
Primar
Livia Ana Șovre

\

Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea
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INVITAȚIE
D-lui/d-nei
13 consilieri
În conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2 şi alin. 5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind codul administrativ, în baza Dispoziţiei nr. 131 din 08 iulie 2020, emisă de
primarul comunei Ceica, d-na Livia Ana Șovre , sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a
Consiliului local Ceica, care va avea loc în ziua de joi 16 Iulie 2020, ora 1300, la sediul
Primăriei Ceica,în sala de ședințe a Consiliului local.
Şedinţa va avea următorul proiect de Ordine de zi:

PROIECT ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe
anul 2020.
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 și 3
,
2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social in numerar a S.C.
COMPANIA REOSAL S.A. cu suma de 35.929,48 lei,
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 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.2
3.Cereri și petiții

NOTĂ:
1. Materialele care însoțesc Proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția președinților
celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Ceica, o dată cu comunicarea
invitației, iar ceilalți consilieri locali sunt invitați la sediul Primăriei comunei Ceica, pentru a
le ridica de la secretarul general al UAT.
2. Toate cele trei comisii de specialitate vor aviza toate proiectele de hotărâri, înscrise pe
proiectul Ordinii de zi.
3. Sunteți invitați, ca până luni 13 iulie 2020, ora 9°°, să formulați și să depuneți
amendamente (acceptate sau respinse) asupra proiectelor de hotărâri, care vor fi consemnate și
motivate separat pe avizul întocmit de comisia de specialitate (potrivit prev. art.134, alin. 5, lit. f
și art.141, alin. 11, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ).
4. Președinții comisiilor de specialitate sunt rugați să-și convoace ședințele pe comisii în
timp util (cu cel puțin 3 zile înainte – art. 141, alin. 6, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul
administrativ), pentru ca ședința în plen să înceapă la ora 13ºº, informând în acest sens
secretarul general al UAT.
5. Potrivit art. 126, alin. 2, lit. g, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,
președinții comisiilor de specialitate ”comunica secretarului general al unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni calendaristice,
prezenta si procesele-verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate.”

Secretar general al comunei Ceica
Dorel Octavian Goldea
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind necesitatea convocării Consiliului local în ședință ordinară.

Având în vedere nesitatea convocării consiliului local în ședință ordinară pentru luna
iulie 2020 pentru adoptarea unor hotărâri care se impun,
Ținând cont de prevederile art. art.133,alin.1,
art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),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 ,
Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții cu privire la convocarea consiliului local al
comunei Ceica în ședință ordinară pentru luna iulie 2020.

Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea
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CONVOCATO R

Având în vedere prevederile art. 133,alin.1,
art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),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 ,

În baza dispoziției primarului nr. 131 din 08 iulie 2020.
Consiliul local al comunei Ceica, se convoacă în şedinţa ordinară ședință fiind publică în
data de 16.07.2020 cu începere de la orele 13,00 în sala de ședințe a Primăria
Comunei Ceica, judeţul Bihor, având următorul proiect de ordine de zi :

PROIECT ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe
anul 2020.
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 și 3
,
2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social in numerar a S.C.
COMPANIA REOSAL S.A. cu suma de 35.929,48 lei,
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 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.2
3.Cereri și petiții

Numele și prenumele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BUHAȘ MIHAI
CIOLOȘ DOREL
CORB MARIANA
GALE MOISE
GALEA SERGIU FLORIN
GALEA FLORIAN
GOMBOȘIU NICOLAE
MIHUȚ FLORIN DOREL
MATEAȘ LEONTIN
NICOARĂ IOAN COSTEL
ȘIȘCA VASILE
PETRILA MARIANA
VLAD FLORE

Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea
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A N U N Ț

Privind publicitatea ședinței Consiliului local din 16.07. 2020.
Având în vedere dispoziţia primarului comunei Ceica nr. 131 din 08 iulie 2020,
art.133,alin.1, art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),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 ,
Consiliul local al comunei Ceica, se întrunește şedinţa ordinară în data de
16.07.2020 cu începere de la orele 13,00 în sala de ședințe a Primăria Comunei Ceica,
judeţul Bihor,ședința fiind publică, având următorul,

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe
anul 2020.
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 si 3
,
2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social in numerar a S.C.
COMPANIA REOSAL S.A. cu suma de 35.929,48 lei,
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 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.2
3.Cereri și petiții
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,bugetfinante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi
amenajarea teritoriului,punctul 1
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 1

Afișat public azi 08.07.2020.
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

