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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 ordinar ă.     
 
 
               Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al 
comunei  privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna noiembrie 
             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, 
 
 
                                              D I S P U N E :  
 

         Art. 1 Se convoacă,  în ședință  ordinară, Consiliul Local al comunei Ceica, pentru 
ziua de miercuri  21.11.2019 ora 13.00. 

 

        Art. 2 Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliul local din cadrul Primăriei Ceica 
cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

        Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția 
consilierilor Consiliului Local al comunei Ceica, pe suport hârtie  și vor fi transmise 
acestora  . 

 

      Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există 
posibilitatea formulării și depunerii de amendamente. 

      Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic. 



                                         PROIECT  ORDINE  DE  ZI: 

        1.Proiect de hotărâre  privind rectificarea și suplimentarea bugetului local pe anul 
2019. 

             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 
 

     2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu 
ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru copiii din comuna 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-na consilier Pop Florentina Delia 
 

         3.Proiect de hotărâre  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 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 referent superior Dana Mariana 
 

        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului  Acordului cadru de parteneriat 
privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă CRIȘURI și Unitatea 
administrativ teritorială: Comuna 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-na consilier achiziții publice Bar Ivan Maria    
 

        5. Proiect de hotărâre privind cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa 
 d- nei Pop Felicia,domiciliată în comuna Ceica,satul Dușești,nr.152,judeţul 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-na consilier principal Prială  Florica 
 

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de investiții pentru serviciul de apă 
al comunei Ceica  pe anul 2019  și a Planului de dotări pe anul 2019 a  comunei Ceica 
rectificate. 
 

                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 achiziții publice Bar Ivan Maria    
 



 
        7. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru  
suprafețele aparținând asociațiilor   din comuna Ceica,aflate în proprietatea privată a 
acestora. 
 

                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 Herman Viorica 
 

              8. Proiect de hotărâre pivind aprobarea înfiintarii de Carți Funciare și 
constituirea de numere cadastrale pentru nr. topografice  63,64,423/6  ce reprezintă 
teren aferent Primăriei Ceica,nr.topo 977 teren aferent Dispensarului uman 
Cotiglet,nr.topo 148 și 149/1 ce reprezintă Magazin sătesc Ceișoara nr.topo,332 stradă  
Incești  și nr.topo 465,524/33,524/32,524/69,524,51,524/408,524/410 și 423/6  ce 
reprezintă drumum comunal 193  Incești proprietatea  publică  a 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-na consilier Herman Viorica 
 

         9. Cereri și petiții 
 
                                                               
                                   
                
                                                                                           Viza  de le galitate 
 
                  Primar                                                             Secretar  general  
 
                Livia  Ana Șovre                                             Do rel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 229  din 14  noiembrie  2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


