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D I S P O Z I Ţ I E 
 

privind organizarea, la nivelul U.A.T. Comuna CEICA, a punctelor de colectare 
temporară a ajutoarelor furnizate de către cetățeni/organizații neguvernamentale, 

în vederea sprijinirii populației civile refugiate din Ucraina 
 

 
 Având în vedere Raportul nr.576/28.02.2022, prezentat de secretarul general al 
comunei CEICA, privind organizarea, la nivelul U.A.T. Comuna Ceica a punctelor de 
colectare temporară a ajutoarelor furnizate de către cetățeni/organizații 
neguvernamentale, în vederea sprijinirii populației civile refugiate din Ucraina, 
 Văzând Ordinul Prefectului Județului Bihor nr.439351/26.02.2022 privind 
organizarea acțiunilor umanitare pentru sprijinul populației civile refugiate din Ucraina, 
la nivelul județului Bihor, 
 În temeiul prevederilor art.154 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.a) și lit.d) coroborat cu 
alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b) al aceluiași articol, art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
  
  Primarul comunei Ceica , 

D  I  S  P  U  N  E: 
 
 

       Art.1(1) În vederea sprijinirii populației civile refugiate din Ucraina, la nivelul 
U.A.T. Comuna Ceica, se organizează puncte de colectare temporară a ajutoarelor 
(bunuri materiale neperisabile) furnizate de către cetățeni/organizații neguvernamentale, 
în următoarele locații: 



 În localitatea Ceica, str. Principalăi nr.67 – sediul Primăriei Comunei Cerica 
(clădirea primăriei); 
 (2) Se desemnează persoanele responsabile cu colectarea/gestionarea ajutoarelor 

furnizate de către cetățeni/organizații neguvernamentale, după cum urmează: 
 - Prială Florica Elisabeta  –consilier  superior din cadrul compartimentului  
asistență socială la Primăria Ceica ,tel. 0771145190, 
 
 Art.2.Pachetele vor fi depozitate la  Primăria comunei Ceica -
Ceica,nr.67,județul Bihor,care deține o anexă în curtea Primăriei  Ceica . 
 
            Art.3. Prezenta dispoziţie se comunica cu: 
 - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
 - persoanele nominalizate la art.1  
 - afişat public 
 
 
 
 
 
 
          PRIMAR  
                ȘOVRE ANA LIVIA                                       Avizat pentru legalitate  
                                                                  SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI 
                     DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.82 din 28  februarie  2022. 
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                Nr.576 din  28.02.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 

privind organizarea, la nivelul U.A.T. Comuna CEICA, a punctelor de colectare 
temporară a ajutoarelor furnizate de către cetățeni/organizații neguvernamentale, 

în vederea sprijinirii populației civile refugiate din Ucraina 
 
Văzând Ordinul Prefectului Județului Bihor nr.439351/26.02.2022 privind 
organizarea acțiunilor umanitare pentru sprijinul popula ției civile refugiate din 
Ucraina, la nivelul județului Bihor , 
            În temeiul prevederilor art.154 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.a) și lit.d) 
coroborat cu alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b) al aceluiași articol, art.196 alin.(1) lit.b) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
          
 Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții privind desemnarea unei 
persoane responsabile cu colectarea/gestionarea ajutoarelor furnizate de către 
cetățeni/organizații neguvernamentale. 
 
 

Secretar general al comunei 
Dorel Octavian Goldea 


