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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. 2636  din 21 decembrie .2021 
întocmit de secretarul general al comunei  privind convocarea  Consiliului local în ședință 
extraordinară pe luna decembrie  2021, 
             În baza  art.133,alin.2 art.134,alin.4,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  extraordinară de îndată Consiliul Local al comunei 
Ceica, pentru ziua de 22 decembrie  2021, 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 Octavian Goldea 

 

Nr. 163  din  21 decembrie  2021. 
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                                    Anex ă la dispozi ția nr. 163 din  21  decembrie  2021. 

                                               PROIECT  ORDINE  DE  ZI 

                    a ședin ței extraordinare de îndat ă a Consiliului local al Comunei Ceica 
din data de  21.12.  2021 , ora 13.00. 

                 1.Proiect de hotărâre  cu privire la alegerea președintelui de ședință 
                      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 
 
                    2.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la 
ședința anterioară a Consiliului local ,ținută la data de 25 noiembrie  2021  
                     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 
                  3. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței 
extraordinare de îndată  a Consiliului local ,ținută la data de 22 decembrie  2021  
                     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 



4.Proiect de hotărâre privind  suplimentarea și rectificarea bugetului  local  
pe anul  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-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 
 
                 5.Proiect de  privind aprobarea completarea Amenajamentului pastoral pentru 
pajiștile din comuna CEICA; 
                   INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na referent superior Malița Delia 
Monica 
                     Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 
 

      6.Proiect de hotărâre privind Privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, cât și participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii 
de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” pentru proiectul:  
„STAȚII DE REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN 
COMUNA CEICA, JUDEȚUL BIHOR” 

;                   INIȚIATOR d-na primar Șovre Ana Livia 
MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier superior Bar Ivan Maria 
                     Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 
 
                   7. Prezentarea  Raportulului  de activitate de către viceprimar și consilierii 
locali pe anul 2021. 
 
                    8..Cereri și petiții 
 
                                                                          
               Ceica la 21.12.2021. 
 
                                                                                          Viza  de leg alitate 
                  Primar                                                  Secretar  general al comunei   
 
                Livia  Ana Șovre                                       Dorel Oc tavian Goldea 
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Nr. 2636  din 21 decembrie 2021. 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 
 
 
 

                 Privind necesitatea convocării Consiliului local în ședință extraordinară 
de îndată. 
 
 

    Având în vedere nesitatea convocării consiliului local  în ședință 
extraordinară de îndată pentru  luna  decembrie   2021  pentru adoptarea unor 
hotărâri care se impun,   

 
În baza  art.133,alin.2 art.134,alin.4,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 extraordinară  de îndată  pentru  luna   
decembrie  2021  . 
 
 
 
 
 
                                                 Secretar general al comunei 
 
                                                     Dorel Octavian Goldea 
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Nr.2637  din 21 decembrie 2021. 
 
                                                      I N V I T A Ț I E 
 
                                            D-lui/d-nei     
                                                                            ____________________________________ 
 
           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.163  din 21 .12.  2021, emisă de 
primarul comunei Ceica, d-na Livia Ana Șovre , sunteţi invitat să participaţi la şedinţa 
extraordinară de îndată  a Consiliului local Ceica,  care va avea loc în data de   MIERCURI  22   
decembrie . 2021, ora 1300, la sediul Primăriei Ceica,în sala de ședințe a Consiliului local. 
 

                                     Şedinţa va avea următorul : 

                                         PROIECT  ORDINE  DE  ZI: 

 
                 1.Proiect de hotărâre  cu privire la alegerea președintelui de ședință 
                      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 
 
                    2.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de 
la ședința anterioară a Consiliului local ,ținută la data de 25 noiembrie  2021  
                     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 



                  3. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței 
extraordinare de indata   a Consiliului local ,ținută la data de 22 decembrie  2021  
                     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 

4.Proiect de hotărâre privind  suplimentarea  și  rectificarea bugetului  
local  pe anul  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-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 
 
                 5.Proiect de  privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru 
pajiștile din comuna CEICA; 
                   INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na referent superior Malița 
Delia Monica 
                     Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica 
căreia i s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 
 

      6.Proiect de hotărâre privind Privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, cât și participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii 
de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” pentru proiectul:  
„STAȚII DE REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN 
COMUNA CEICA, JUDEȚUL BIHOR” 

;                   INIȚIATOR d-na primar Șovre Ana Livia 
MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier superior Bar Ivan Maria 
                     Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 
 
                   7. Prezentarea  Raportulului  de activitate de către viceprimar și 
consilierii locali pe anul 2021. 
 
                    8..Cereri și petiții 



                                                                        
                                                                                                       

NOTĂ: 
1. Materialele care înso țesc Proiectele de hot ărâri sunt puse la 

dispozi ția președin ților celor trei comisii de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Ceica, o dat ă cu comunicarea invita ției, iar ceilal ți 
consilieri locali sunt invita ți la sediul Prim ăriei comunei Ceica, pentru a le 
ridica de la secretarul general al UAT. 

2. Toate cele trei comisii de specialitate vor aviz a toate proiectele de 
hotărâri, înscrise pe proiectul Ordinii de zi. 

3. Sunte ți invita ți, ca pân ă miercuri  22.12. 2021, ora 9°°,  să formula ți și 
să depune ți amendamente (acceptate sau respinse) asupra proie ctelor de 
hotărâri, care vor fi consemnate și motivate separat pe avizul întocmit de 
comisia de specialitate (potrivit prev. art.134, al in. 5, lit. f și art.141, alin. 11,  
din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ) . 

4. Președin ții comisiilor de specialitate sunt ruga ți să-și convoace 
ședin țele pe comisii în timp util (cu cel pu țin 3 zile înainte – art. 141, alin. 6, 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ) , pentru ca ședin ța în 
plen s ă înceap ă la ora 13ºº, informând în acest sens secretarul ge neral al 
UAT. 

5. Potrivit art. 126, alin. 2, lit. g, din O.U.G. n r. 57/2019 privind codul 
administrativ, pre ședin ții comisiilor de specialitate ”comunica secretarulu i 
general al unitatii/subdiviziunii administrativ-ter itoriale in termen rezonabil, 
pana la finalul fiecarei luni calendaristice, preze nta si procesele-verbale ale 
fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate.” 

 
Secretar general al comunei Ceica 

 
Dorel Octavian Goldea 
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Nr._________  din 22 .12.2021. 
 
 

 
 
                 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  Dispoziţiei nr. 162 din 22 .12. 2021, emisă de primarul comunei 
Ceica, d-na Livia Ana Șovre , Consiliului local al comunei Ceica,  se întrunește  
în ziua de  luni  28 .12. 2021, ora 1300, la sediul Primăriei Ceica,în sala de 
ședințe a Consiliului local, având următorul    
 

                                       PROIECT  ORDINE  DE  ZI: 

                 1.Proiect de hotărâre  cu privire la alegerea președintelui de ședință 
                      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  procesului- verbal de 
la ședința anterioară a Consiliului local ,ținută la data de 25 noiembrie  2021  
                     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 

                                         C O N V O C A T O  R  
 

 



                  3. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței 
ordinare  a Consiliului local ,ținută la data de 28 decembrie  2021  
                     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 

4.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului  local  pe anul  
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-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 
 
                 5.Proiect de  privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru 
pajiștile din comuna CEICA; 
                   INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na referent superior Malița 
Delia Monica 
                     Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica 
căreia i s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 
 
                  6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei unităţilor de 
învăţământ care va funcţiona în anul şcolar 2022-2023  în comuna Ceica. 
INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

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.3 
 
                   7. Prezentarea  Raportulului  de activitate de către viceprimar și 
consilierii locali pe anul 2021. 
 
                    8..Cereri și petiții 
 
                
                                                                                      



         Numele  și  prenumele  Semnătura  
 

1. BUHAȘ  MIHAI  
2. BULCĂU  PETRU  
3. CORB  FLORIN  
4. CORB  MARIANA   
5. DEMIAN  IOAN  
6. GALEA FLORIAN   
7. GALEA MOISE   
8. IAGHER MOISE  
9. JURCUȚ  VASILE  
10. MARCHIȘ  FLORIN  
11. MATEAȘ  LEONTIN  
12. NICOARĂ  IOAN  COSTEL   
13. PETRILA  MARIANA   
                                                 
 

Secretar general al comunei 
 

Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Privind publicitatea ședinței Consiliului local din  24.02. 2021. 

                                                                         
 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA   CEICA 
Nr.133  din 18.12.2020. 
 Cod po ștal-417155 
 

 

          România,  jud.Bihor 
          Ceica,Str.Principală, nr.67 

          Tel.și fax 0259/324464 
        www.ceica.ro 

          primaria.ceica@cjbihor.ro 
 

CUI-4784210 
 
 
 

                                         A  N  U  N   Ț  
 

 



 

       Având în vedere dispoziţia primarului comunei Ceica nr. 58  din 18. 02. 2021, 
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  
24.02.2021 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  cu privire la aprobarea  procesului-verbal de la 
ședința anterioară a Consiliului local al comunei Ceica,ținută la data de 28 
ianuarie 2021 
             2. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi 
acoperire a riscurilor din comuna Ceica,pentru anul 2021. 
             3.Proiect de hotărâre privind modificarea și  completarea HCL nr.92/14.11.2018 
prin care a fost  aprobată  darea  în administrarea  SC Compania de Apă Oradea SA  a    
branșamentelor  care  se gasesc pe  teritoriul administrativ al comunei  Ceica ,prin 
includerea branșamentelor omise. 

       4.  Proiect de hotărâre   privind completarea Regulamentului de aplicare 
a normelor de gospodărire locală pe raza comunei  Ceica, Judetul Bihor 

 
 
 
                    
           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  

            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 3 
 
 
 
 
                             
 
 
 
        Afi șat public azi 18.02.2021. 



                                                                    Secretar general al comunei 
 

                                                            Dorel Octavian Goldea 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


