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                                            D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 
                                                  
            cu privire la convocarea Consiliului local al comun ei Ceica în 
şedin ţă extraordinar ă de îndat ă.     
 
 
               Având în vedere Raportul de specialitate nr.1124 din 16.05.2022  
întocmit de secretarul general al comunei  privind convocarea  Consiliului local în 
ședință extraordinară de îndată pe luna mai   2022, 
 
             În baza  art.133,alin.2, art.134,alin.4,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, 
 
 
                                              D I S P U N E :  
 
 
         Art. 1 Se convoacă,  în ședință  extraordinară de îndată   Consiliul Local al 
comunei Ceica, pentru ziua de 17 mai  2022 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                                              Secretar  general al comunei  
 
                Livia  Ana Șovre                                   Dorel Octavi an Goldea 
 
 
 
 
 
 
Nr. 115 din 16 mai   2022. 
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                                    Anex ă la dispozi ția nr. 115 din 16 mai   2022. 
. 

 

 

                                         PROIECT  ORDINE  DE  ZI 

 

         a ședin ței extraordinare de îndat ă  a Consiliului local al Comunei 
Ceica din data de  17.05.  2022 , ora 13.00. 

 
                 1.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la 
ședința anterioară a Consiliului local ,ținută la data de 21 aprilie  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 
                  2.. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței 
extraordinare  de îndată a Consiliului local ,ținută la data de 17 mai  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 hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
aferente investiției intitulate "Reabilitarea moderată a căminului cultural 
din Sat Bucium, comuna Ceica, județul Bihor" 

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

     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
aferente investiției intitulate "Reabilitarea moderată a căminului cultural 
din Sat Incești, comuna Ceica, județul Bihor" 

 
                            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 consilier superior Pop Marin 
Sorin 
                    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica 
căreia i s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 
 
 
 
 
                
                
                 Ceica la 16.05.2022. 
 
 
 
 
                                                                                          Viza  de leg alitate 
                  Primar                                                  Secretar  general al comunei   
 
                Livia  Ana Șovre                                       Dorel Oc tavian Goldea 
 
 
 
 



 


