
JUDEŢUL BIHOR

COMUNA CEICA

PRIMAR 

          Privind delegarea atributiilor de Stare Civila d

consilier asistent  în cadrul Serviciu

în perioada  când d-na Aurica Viorica Mihu

,sau este plecată din localitate 

             Având în Raportul de specialitate întocmit de  

Dorel Octavian Goldea , prin care propune d

delegarea  atribuţiilor de Stare Civilă 

cadrul  Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica pe perioada 

aceasta este în concediu de odihnă,concediului medical ,sau este 

         Ținând cont de art.3,alin.3 din Legea nr.119/1996 rerepublicată cu privire la actele de 

stare civilă, 

 În baza art. 154,155 și art.157,

privind Codul administrativ, 

 Primarul comunei Ceica ,

 Art.1.Se deleagă atribu

funcția de referent superior în cadrul 

Persoanelor Ceica pe perioada 

sau este plecată din localitate,d

 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA CEICA 
 

România,  jud.Bihor
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D I S P O Z I Ț I E 

 

Privind delegarea atributiilor de Stare Civila d-nei  Monica Delia Popa

Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica 

na Aurica Viorica Mihuț este în concediu de odihnă,concediului medical 

,sau este plecată din localitate . 

Având în Raportul de specialitate întocmit de  secretarul general al comunei d

, prin care propune d-nei  primar emiterea unei dispozi

delegarea  atribuţiilor de Stare Civilă ale d-nei Mihuț Viorica Aurica- Referent 

Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica pe perioada 

este în concediu de odihnă,concediului medical ,sau este plecată din localitate 

Ținând cont de art.3,alin.3 din Legea nr.119/1996 rerepublicată cu privire la actele de 

și art.157, alin. 1,2,2 și 4,art.196,alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019 

 

Primarul comunei Ceica , 

DISPUNE : 

 

atribuțiile de stare civilă ale d-nei  Mihuț Aurica Viorica

referent superior în cadrul  Serviciu Public Comunitar Local de Evidenta a 

pe perioada când aceasta este în concediu de odihnă,concediului medical 

sau este plecată din localitate,d-nei Monica Delia Popa ,având funcția de șef al SPCLEP Ceica 

România,  jud.Bihor 

Str.Principală, nr.67 

și fax 0259/324464 

www.primariaceica.ro 

primaria.ceica@cjbihor.ro 

 

Monica Delia Popa,având funcția de 

Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica  

concediu de odihnă,concediului medical 

secretarul general al comunei d-nul 

primar emiterea unei dispoziții  privind  

Referent superior în 

Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica pe perioada când 

plecată din localitate . 

Ținând cont de art.3,alin.3 din Legea nr.119/1996 rerepublicată cu privire la actele de 

din OUG nr.57/2019 

ț Aurica Viorica ,având 

Serviciu Public Comunitar Local de Evidenta a 

în concediu de odihnă,concediului medical 

ția de șef al SPCLEP Ceica . 



 
Art.2.Prezenta dispoziție se comunică cu : 
 
 - Instituţia Prefectului judeţului Bihor 

 - Biroul Judeţean de Administrare a Bazei de Date privind Evidenta      

Persoanelor Bihor, 

 - Direcţia Judeţeana pentru Evidenta Persoanelor Bihor, 

 - D-na  Monica Delia Popa 

 

                     PRIMAR  
             LIVIA    ANA ȘOVRE                                                Avizat pentru legalitate  
                                                                                                       SECRETAR GENERAL 
                                                                                            DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 
 
 
 
Nr.177  din 29  iulie  2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



   

 


