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                                                    D I S P O Z I ŢI E 

 
       Privind promovarea în grad profesional a d-nei POP FLORENTINA -DELIA  

funcţionar public de execuţie în cadrul Biroului Financiar contabil al aparatului de specialitate 
al primarului  comunei CEICA. 
 
            Ținând cont de rezultatul final al concursului de promovare în grad imediat superior organizat 
în data de 10.02.2020 prin care d-na Pop Florentina Delia a fost declarată ADMIS  cu 187,67  puncte 
consemnat în Raportul final al concursului nr.330 din 10.02.2020,precum și raportul de specialitate al 
d-nei Bar Florica Mariana –consilier supereior  pe  probleme de resurse umane din cadrul aparatul de 
specialitate al primarului comunei Ceica, 

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, referitor la organizarea examenului/concursului pentru 
promovarea în grad profesional a d-nei Pop Florentina Delia din cadrul  Biroului Financiar contabil al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, judeţul Bihor, 
            În temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 Legea cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare,  

În baza prevederilor art. 478,alin.1,2 și 3,art.534 ,art.155,alin.1,lit.d,alin.5,lit e 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.(1) Începând cu data de 11 februarie 2020, d-na POP FLORENTINA -DELIA  
funcţionar public de execuţie în cadrul Biroului Financiar contabil al aparatului de specialitate al 
primarului  comunei CEICA  promovează din din consilier clasa a – I - , gradul profesional principal,  
în consilier, clasa a – I - a, gradul profesional superior, gradația 3, coeficient 2,35 ,având un salariu 
de încadrare în sumă de 5241 lei,spor vechime 917 lei ,viză CFP 524 lei și indemnizație de hrană  347 
lei,Total salariu  7029 lei .  
                (2) Fișa postului aferentă acestei funcții publice este conform anexei la prezenta dispoziție.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Biroul Financiar Contabil și 
secretarul comun ei Ceica. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică: 
- Agenția Națională A Funcționarilor Publici-București 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bihor, pentru controlul legalităţii; 
- Biroul Financiar Contabil și secretarul comunei Ceica. 
- compartimentul resurse umane 

 
                                                                                          Avizat  de legalitate 
                   Primar                                                             Secretar general 
                   Șovre Ana Livia                                       Dorel Octavian Goldea 
 
 Nr.  83 din  11 februarie  2020.     
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                                            RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
       Privind promovarea în grad profesional a d-nei POP FLORENTINA -DELIA  

funcţionar public de execuţie în cadrul Biroului Financiar contabil al aparatului de specialitate 
al primarului  comunei CEICA. 
 
            Ținând cont de rezultatul final al concursului de promovare în grad imediat superior organizat 
în data de 10.02.2020 prin care d-na Pop Florentina Delia a fost declarată ADMIS  cu 187,67  puncte 
consemnat în Raportul final al concursului nr.330 din 10.02.2020,precum și raportul de specialitate al 
d-nei Bar Florica Mariana –consilier supereior  pe  probleme de resurse umane din cadrul aparatul de 
specialitate al primarului comunei Ceica, 

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, referitor la organizarea examenului/concursului pentru 
promovarea în grad profesional a d-nei Pop Florentina Delia din cadrul  Biroului Financiar contabil al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, judeţul Bihor, 
            În temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 Legea cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare,  

În baza prevederilor art. 478,alin.1,2 și 3,art.534 ,art.155,alin.1,lit.d,alin.5,lit e și 
art.196,alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,, 

 
Propun d-lui  primar emiterea unei dispoziții începând cu data de 11 februarie 2020, d-

na POP FLORENTINA -DELIA  funcţionar public de execuţie în cadrul Biroului Financiar contabil al 
aparatului de specialitate al primarului  comunei CEICA  promovează din din consilier clasa a – I - , 
gradul profesional principal,  în consilier, clasa a – I - a, gradul profesional superior, gradația 3, 
coeficient 2,35 ,având un salariu de încadrare în sumă de 5241 lei,spor vechime 917 lei ,viză CFP 524 
lei și indemnizație de hrană 347 lei,Total salariu 7029 lei .  

Iar Fișa postului aferentă acestei funcții publice să fie completată cu noi atribuții. 
 
 
 
                                                Consilier superior resurse umane  
 
                                                          Bar Florica Mariana 


