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R  A  P O  R  T 
PRIVIND PUNEREA  ÎN APLICARE A HOT ĂRÂRILOR DE 

CONSILIU  ADOPTATE ÎN ANUL 2019. 
 

          În conformitate  OUG nr.57/2019 privind C odul 
administrativ,precum și art.60 ,alin.1 și 2 din regulamentul de organizare 
și func ționare a Consiliului local al comunei Ceica, 

 
          În cursul anului 2019  Consiliul local al Comunei Ceica a adoptat un 
număr  de 108 hotărâri. 
          În urma exercitării controlului de legalitate de către Prefectul Județului 
Bihor ,toate au fost adoptate cu respectarea legislației în vigoare  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
          În anul  2019  Consiliul  local al comunei Ceica s-a întrunit în 14 ședințe 
din care :11 ședințe ordinare ,2 ședințe extraordinară (06.02 și 06.12.2019) și 
1 ședință extraordinară de îndată (12.06.2019) 
        Dintre  hotărârârile cele mai importante  adoptate în anul 2019  am adus  
la cunoștința cetățenilor în întâlnirile pe care le-am avut cu acești următoarele 
hotărâri adoptate lunar : 
 
           30  IANUARIE-ședin ță ordinar ă  au fost adoptate 11 hot ărâri 
    
            1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Reţelei unităţilor de 
învăţământ care va funcţiona în anul şcolar 2019-2020  în comuna Ceica. 
            2. Proiect de hotărâre   privind    acoperirea definitiva din excedentul 
bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale a anului 2018 a  deficitului 
sectiunii de functionare sursa A pe anul 2019. 
              3.Proiect de hotărâre  privind constituirea, alimentarea si utilizarea 
Fondulul de Întretinere, Inlocuire si Dezvoltare pentru investiția „Inlocuire parc 
auto SC COMPANIA REOSAL SA" 
             4.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea planului de acţiuni si lucrări 
de interes local  beneficiarilor de ajutor social din comuna Ceica,pentru 
repartizarea orelor de munca persoanelor apte de munca din familiile 
beneficiare de ajutor social,aferente anului 2019. 
             5.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării  tarifelor la 
serviciul de salubrizare ce urmează a fi percepute de COMPANIA 
REOSAL SA pe anul 2019 în comuna Ceica și prelungirea Contractului de  
Delegare nr. 339/2009 
            6. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților și a  salariilor 
nominale  de bază lunare ale  funcționarilor publici și personalului 
contractual din cadrul primăriei comunei Ceica, pentru anul 2019. 



               7. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din   
fondu forestier proprietatea comunei  CEICA,PE ANUL 2019. 
 

           8. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea organigramei  ,a statului 
de functii  și a numărului de personal  ale aparatului de specialitate  a 
Primarului  comunei Ceica,județul Bihor și  Serviciului Public  Comunitar de 
evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din  subordinea Consiliului 
local Ceica. 
                                           
  06 FEBRUARIE-ședin ță extraordinar ă au fost adoptate 3 hot ărâri 
 
            1.Aprobarea indicatorilor tehnico-economici  , precum și  aprobarea 
cofinanțării de la bugetul local  de cofinanțare ai Devizului general rest de 
executat conform OUG nr.114/2018  pentru obiectivul  ”Alimentare cu apă 
Ceișoara,comuna CEICA,județul Bihor”. 
           2.Aprobarea indicatorilor tehnico-economici  și de cofinanțare ai 
Devizului general rest de executat conform OUG nr.114/2018 ,precum și  
aprobarea cofinanțării de la bugetul local  pentru obiectivul    ”Extindere 
Canalizare Menajeră Ceica-comuna CEICA”. 
 
27 FEBRUARIE-ședin ță ordinar ă au fost adoptate 5 hot ărâri 
 
 
            1.Proiect de hotărâre   privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici  , precum și  aprobarea cofinanțării de la bugetul local   a  Devizului 
general rest de executat conform OUG nr.114/2018  pentru obiectivul  
”Alimentare cu apă Ceișoara,comuna CEICA,județul Bihor”. 
 
           2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
și de cofinanțare de la bugetul local a  Devizului general rest de executat 
conform OUG nr.114/2018 ,  pentru obiectivul    ”Extindere Canalizare 
Menajeră Ceica-comuna CEICA”. 
 
             3.Proiect de hotărâre     cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi 
acoperire a riscurilor din comuna Ceica,pentru anul 2019. 
 
 
     29 MARTIE--ședin ță ordinar ă au fost adoptate 10 hot ărâri 
 
 
              1.  Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul comunei Ceica , precum și a Planului Local De Măsuri 
pentru  Romi pe anul  2019 pentru aplicarea Strategiei Guvernului Romaniei 
de Incluziune a Cetatenilor Romani apartinand Minoritatii  Rome la nivelul 
comunei Ceica pe anul 2019 

                            2.  Acordarea unui ajutor de urgenta d-lui  Jurcuț Ioan cu domiciliul  
în comuna Ceica,sat Ceica,nr.331,judeţul Bihor,pentru tatăl   său Jurcuț 
Traian Viorel,fost cu domiciliul în Ceica,nr.331-decedat . 



           3.  Aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu 
scopul de a implementa şi realiză proiectul „Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Bihor” 
            4. Aprobarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune 
pentru operarea staţiei de sortare/ Transfer  din zona1, operarea staţiei de 
tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, 
transport si a altor fluxuri de deseuri din zona 1 din cadrul Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor 
           5. Mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară, prin  Aparatul 

tehnic al  asociației ca  în numele și pe seama comunei   CEICA să 
încheie, alături de  operatorii de  salubritate, de contracte/ parteneriate cu 
 organizațiile care implementeaza  obligațiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului (OTR), pentru deșeurile care fac obiectul 
 răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deșeurile 
municipale. 
  

 
 24 APRILIE--ședin ță ordinar ă au fost adoptate 12 hot ărâri 
 
 

1. Aprobarea bugetului local pentru anul 2019 
                 2.Aprobarea  bugetului din surse proprii  pentru  
 anul 2019  
                 3. Aprobarea depunerii cererii de finanțare, numirea liderului de 
proiect d-l Șovre Ana Livia și a coordonatorului de proiect d-na Reștea Florica 
                 4.Aprobarea  Planului pentru asigurarea cu resurse 
umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe 
anul  2019  în comuna Ceica. 
               5.Aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local aferent 
– pentru lucrarea „CONSTRUIRE SALĂ NUNȚI PARTER” Perimetrul Ceica, 
Comuna Ceica, Judeţul Bihor 
               6. Reactualizarea Regulamentului de organizare și  funcționare al 
aparatului de specialitate al  Primarului comunei  Ceica. 
              7. Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al Comunei Ceica. 
              8. Reactualizarea  STATUTULUI comunei CEICA, judeţul BIHOR 
               9. Reactualizarea inventarului  domeniului public al comunei Ceica 
în urma reevaluării efectuate 
  
 
 29 MAI- ședin ță ordinar ă au fost adoptate 13 hotărâri 
 
           1. Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul  2018 
           2. Acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui Bârda Petru cu domiciliul  în 
comuna Ceica,satul Corbești,nr.195,judeţul Bihor. 
            3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si  implementarea 
proiectului „Modernizare piata Ceica in localitatea Ceica” 
            4. Aprobarea completării  STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA  
A COMUNEI CEICA, JUDETUL BIHOR 2015-2020 



            5. Aprobarea modificărilor la inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Ceica 

                 6. Aprobarea actului adițional nr.1 la   Contractul de   concesiune nr. 
791/02/06/2014 a unui spatiu pentru functionarea unui Cabinet medical  
Individual  incheiat intre Consiliul local al comunei Ceica,reprezentat prin primarul 
comunei Ceica,d-na Șovre Ana Livia și d-na dr.Oșvat Ramona -medic de familie. 

           7.  Aprobarea  Planului de investiții pentru serviciul de apă al comunei 
Ceica  pe anul 2019. 
            8.  Atribuirea în folosință numitei Meșter Adina  Maria    teren pentru 
construcție locuință  proprietate personală. 
            9. Mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL ca în 
numele și pe seama comunei CEICA să încheie, alături de operatorii de 
salubritate contracte/ parteneriate cu organizațiile care implementeaza 
obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru 
deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se 
regăsesc în deșeurile municipale. 
           10. Acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui Onița Vasile Alin cu 
reședința  în comuna Ceica,sat Corbești,nr.133,judeţul Bihor. 
          11. Atribuirea în folosință numitului Urs Marius Cristian    teren pentru 
construcție locuință  proprietate personală. 
 
 
12 IUNIE -ședin ță extraordinar ă de îndat ă au fost adoptate 3 hotărâri 
 
 

                  1. Aprobarea actului adițional nr.1 la   Contractul de   concesiune nr. 
791/02/06/2014 a unui spatiu pentru functionarea unui Cabinet medical  
Individual  incheiat intre Consiliul local al comunei Ceica,reprezentat prin primarul 
comunei Ceica,d-na Șovre Ana Livia și d-na dr.Oșvat Ramona -medic de familie. 
 
 

26  IUNIE -ședin ță  ordinar ă  au fost adoptate 5 hotărâri 
 
 

               1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea actului adițional nr.1 la   
Contractul de   concesiune nr. 791/02/06/2014 a unui spatiu pentru functionarea unui 
Cabinet medical  Individual  incheiat intre Consiliul local al comunei 
Ceica,reprezentat prin primarul comunei Ceica,d-na Șovre Ana Livia și d-na dr.Oșvat 
Ramona -medic de familie. 
            2. Proiect de hotărâre  privind atestarea de către Consiliul local al 
comunei Ceica că lucrarea pentru obiectivul de investiție   „Modernizare și 
reabilitare termică la ȘCOALA GENERALĂ  NR.1  DIN LOCALITATEA  
CEICA,  COMUNA  CEICA “,se referă  de fapt la  SCOALA GIMNAZIALA  
NR.1 LOC. CEICA  COM. CEICA “  

 
 
31 IULIE- ședin ță  ordinar ă  au fost adoptate 9 hotărâri 
 
 



           1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
și a devizului general,reprezentând valoarea investiției pentru 
obiectivul,,ALIMENTARE CU APĂ COTIGLET,COMUNA CEICA,JUDEȚUL 
BIHOR.”, depus pentru finantare in cadrul FONDULUI DE DEZVOLTARE SI 
INVESTITII, la COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ – 
CNSP 
 
          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
și a devizului general,.reprezentând valoarea investiției pentru 
obiectivul,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA CEICA ,JUDEȚUL BIHOR.”, depus pentru finantare in 
cadrul FONDULUI DE DEZVOLTARE SI INVESTITII, la COMISIA 
NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ – CNSP 
 
         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul  
public al  comunei Ceica prin realizarea obiectivului de  investiție 
:”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA CEICA ,JUDEȚUL BIHOR.”  
 
        4. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor de urgenţa d-nei 
Trip Floare cu domiciliul  în comuna Ceica,satul Incești,nr.26,judeţul Bihor. 
 
        5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ajustarii  începand cu data de 
01.08.2019 a prețurilor și tarifelor practicate în aria de operare la apa 
potabilă,canal-epurare și apă brută de către SC COMPANIA DE APĂ 
ORADEA SA  în comuna CEICA. 
 
        6. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  organigramei,  statului de 
functii  și a numărului de personal  al aparatului de specialitate  a Primarului  
comunei Ceica,județul Bihor și  Serviciului Public  Comunitar de evidență a 
Persoanelor fără personalitate juridică din  subordinea Consiliului local Ceica. 
          7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. 
                                                               
 
 
30 AUGUST- ședin ță  ordinar ă  au fost adoptate 8 hotărâri 
 
 
         1.Rectificarea bugetului local pe anul 2019 
 
          2. Aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local aferent – 
pentru lucrarea „AMPLASARE HALĂ METALICĂ”  Perimetrul Ceica, Comuna 
Ceica, Judeţul Bihor” 
 

             3. Aacordarea unui ajutor de urgenţa d-lui Pop Cotuna Viorel cu 
domiciliul  în comuna Ceica,satul Ceișoara,nr.222,judeţul Bihor. 
 

                        4. Acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui Bala Florin pentru fiul sau 
minor Bala Emanuel Razvan-copil cu handicap grav cu domiciliul  în comuna 
Ceica,sat Incești,nr.216/B,judeţul Bihor. 



 
              5. Acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui  Vilciuc  Adrian  Doru cu 
reședința  în comuna Ceica,satul Corbești,nr.178,judeţul Bihor. 
 
           6.Aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  și  a devizului general 
după încheierea procedurilor de aciziție publică pentru obiectivul de 
investiție   :”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL,ÎN   
 
 
30 SEPTEMBRIE- ședin ță  ordinar ă  au fost adoptate 5 hotărâri 
 
         1.Reactualizarea  Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului  local  al Comunei Ceica, Judetul Bihor 
        2.Aprobarea Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter 
personal 
        3.Aprobarea infiintarii de Carti Funciare pentru nr. topografice  
421,1470,1469,1128, 522, 514/49,511,510 CEICA, nr. topografice 
125/2,127,40,43,48,260,525,175, 956 CEISOARA, nr. topografice 330, 
1105/1,1105/2,331,670 INCESTI, nr. topografice 688/1,353 CORBESTI si nr. 
topografic 1259 DUSESTI si constituirii unor numare cadastral pentru drumuri 
situate in localitatile Ceica, Ceisoara, Corbesti, Incesti  si Dusesti  si trecerea 
acestora in domeniul public al comunei Ceica. 
 
 
22 OCTOMBRIE- ședin ță  ordinar ă  au fost adoptate 10 hotărâri 
 
           1.Proiect de hotărâre  privind Rectificarea bugetului  local  pe anul 2019. 
            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri-mijloace 
fixe scoase din funcţiune, care aparţin domeniului privat al comunei Ceica. 

3. Proiect de hotărâre privind analiza de inscriere a datelor in registrele 
agricole pe semestrul I al anului 2019 și masurile ce se impun pentru 
eficientizarea acestei activitati 

             4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Metodologiei  de fundamentare a 
prețului de referință al masei lemnoase   din fondul forestier proprietatea comunei  
CEICA  pe anul 2020 
             5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei echipei mobile 
pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza 
comunei CEICA. 
          .   6. Proiect de hotărâre privind aprobarea afectării domeniului public al 
comunei Ceica prin realizarea obiectivului de investitie :”REGULARIZARE 
VALE ȘI CONSTRUCȚIE  POD ÎN LOCALITATEA COTIGLET,COMUNA 
CEICA ,jud.Bihor”  
                7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
în urma achizițiilor la  obiectivul de investiție   :”REGULARIZARE VALE ȘI 
CONSTRUCȚIE  POD ÎN LOCALITATEA COTIGLET,COMUNA CEICA 
,jud.Bihor”  
 

 
 
 



21 NOIEMBRIE- ședin ță  ordinar ă  au fost adoptate 10 hotărâri 
 
        1.Rectificarea și suplimentarea bugetului local pe anul 2019. 

     2.Aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor 
de Crăciun pentru copiii din comuna Ceica   

 
         3.Stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020. 

        4. Aprobarea modelului  Acordului cadru de parteneriat privind 
colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă CRIȘURI și Unitatea 
administrativ teritorială: Comuna Ceica 

        5. Acordarea unui ajutor de urgenţa 
 d- nei Pop Felicia,domiciliată în comuna Ceica,satul Dușești,nr.152, 
judeţul Bihor. 

 
       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. 

 
        7. Aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru  suprafețele aparținând 
asociațiilor   din comuna Ceica,aflate în proprietatea privată a acestora. 
 
              8. 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. 
 
 
06 DECEMBRIE- ședin ță  extraordinar ă  au fost adoptate 4  hotărâri 
 
        1.Rectificarea și suplimentarea bugetului local pe anul 2019. 

 
        Fac precizarea că toate hotărârile adoptate în cursul anului 2019 de 
către Consiliul local al comunei Ceica au fost puse în aplicare. 
 
 
 
 

Primar 
Șovre Ana Livia 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


