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D I S P O Z I Ţ I E 
 

 privind  suspendarea concursului  pentru ocuparea postului  vacant contractual de 
muncitor apa Incești  la Primăria comunei Ceica 
 

Având  în vedere prevederile legii nr.55/2020 ,privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea pandemiei de Covid-19,Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane, 

Ținând cont de adresa nr.4853/19.05.2020 a Instituției Prefectului –Județul Bihor prin care 
ne aduce la cunoștintă prevederile legii nr.55/2020 ,privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea pandemiei de Covid-19 și anume că pe perioada stării de alertă se suspendă orice tip 
de concurs,  

 
            În  baza prevederilor art. 155,156, alin. (1) lit. ”a” şi 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   suspendă  concursul  pentru ocuparea postului vacant  contractual de 
muncitor apa Incești - la Primăria comunei Ceica ,organizat în data de 25 mai 2020  pe perioada 
stării de alertă  ,urmând a se  organiza la o dată ulterioară stabilită de primarul comunei 
Ceica,după ridicarea stării de urgență. 

 
                    Art.2.  Prezenta dispoziţie se comunică:  
                    - Instituţiei Prefectului – judeţul Bihor, pentru controlul legalităţii; 
                     -membrilor comisiei ; 
                     -persoanelor interesate.              
                     -persoanele care  au depus  dosar de concurs 
 
 
             
                                                                                       Avizat pentru legalitate 
                                                           
         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
 
  ȘOVRE ANA LIVIA                                                       DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
 
 
Nr.115 din 20 mai 2020. 
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RAPORT  DE SPECIALITATE 
 
 

privind  suspendarea concursului  pentru ocuparea postului  contractual de muncitor 
apa Incești  la Primăria comunei Ceica 
 

Având  în vedere prevederile legii nr.55/2020 ,privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea pandemiei de Covid-19, 

Ținând cont de adresa nr.4853/19.05.2020 a Instituției Prefectului –Județul Bihor prin care 
ne aduce la cunoștintă prevederile legii nr.55/2020 ,privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea pandemiei de Covid-19 și anume că pe perioada stării de alertă se suspendă orice tip 
de concurs,  

 
            În  baza prevederilor art. 155,156, alin. (1) lit. ”a” şi art. 196,alin.1,lit.b din OUG 
nr.57/2019  privind Codul Administrativ, 
 

     Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții privind suspendarea concursului  pentru 
ocuparea postului  contractual de muncitor apa Incești  la Primăria comunei Ceica care urma sa 
aiba loc în data de 25 mai 2020,iar  organizarea concursului să se facă după ridicarea stării de 
alertă. 

 
 
 
 
                                               Consilier resurse umane  
 
                                                  Bar Florica Mariana 
  
 
 
 
 
 
 
         


