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             privind desemnarea doamn ei 
superior în cadrul compartimentului resurse umane,
de avere si declaratiile de interese ale consilierilor locali,p rimar
intermediul platformei online de declarare a averii  si a intereselor, denumita in continuare e
gestionata de Agentie . 
 
            Având în vedere Raportul de specialitate nr.
UAT Comuna Ceica prin care solicită primarului comunei  în conformitate cu art.5,alin.2 lit.g  desemnarea  d
BAR FLORICA MARIANA ,având funcț
persoană responsabilă cu transmiterea  Declaratiior de avere si declaratiile de interese ale consilierilor 
locali,primarilor și funcționarilor publici prin intermediul platformei online de declarare a averii si
denumita in continuare e-DAI, gestionata de Agentie.,
 
            Ținând cont de   ORDONANTA DE URGENTA Nr.127
integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea
144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate,
modificarea si completarea altor acte normative si a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 
176/2010 privind integritatea  in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea
pentru modificarea si completarea altor acte normative
 
        În temeiul prevederilor art.154,alin.2,art.
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
 
         Primarul comunei Ceica, 

            Art. 1 - Se desemnează doamna 
cadrul compartimentului resurse umane, persoan
declaratiile de interese ale consilierilor locali,primar
de declarare a averii si a intereselor, denumita in continuare e
 
            Art. 2 - Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si 
declaratiile de interese are obligatia sa se inregistreze in aceasta calitate pe e
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D I S P O Z I Ţ I E 

ei BAR FLORICA MARIANA ,având func ția public
superior în cadrul compartimentului resurse umane,  persoan ă responsabil ă cu 

declaratiile de interese ale consilierilor locali,p rimar ului  și func ționarilor publici prin 
intermediul platformei online de declarare a averii  si a intereselor, denumita in continuare e

specialitate nr.2725  din 30 decembrie 2021 întocmit de secretarul general al  
ă primarului comunei  în conformitate cu art.5,alin.2 lit.g  desemnarea  d
ția publică de consilier superior în cadrul compartimentului resurse umane, 

 cu transmiterea  Declaratiior de avere si declaratiile de interese ale consilierilor 
ionarilor publici prin intermediul platformei online de declarare a averii si

DAI, gestionata de Agentie., 

ORDONANTA DE URGENTA Nr.127 pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate,
modificarea si completarea altor acte normative si a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 

in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si 

altor acte normative 

154,alin.2,art..155 ,art.156,art.157,alin.1-4  ,art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonan
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și complet

D I S P U N E : 
 
 

doamna BAR FLORICA MARIANA ,având funcția public
cadrul compartimentului resurse umane, persoană responsabilă cu transmiterea  Declaratiior de
declaratiile de interese ale consilierilor locali,primarului  și funcționarilor publici prin intermediul platformei online 
de declarare a averii si a intereselor, denumita in continuare e-DAI, gestionata de Agentie.

responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si 
declaratiile de interese are obligatia sa se inregistreze in aceasta calitate pe e-DAI si are urmatoarele atributii:

 

 

ția public ă de consilier 
ă cu transmiterea  Declaratiior 
ționarilor publici prin 

intermediul platformei online de declarare a averii  si a intereselor, denumita in continuare e -DAI, 

din 30 decembrie 2021 întocmit de secretarul general al  
 primarului comunei  în conformitate cu art.5,alin.2 lit.g  desemnarea  d-nei   

ior în cadrul compartimentului resurse umane, 
 cu transmiterea  Declaratiior de avere si declaratiile de interese ale consilierilor 
ionarilor publici prin intermediul platformei online de declarare a averii si a intereselor, 

pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind 
si completarea Legii nr. 

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru 
modificarea si completarea altor acte normative si a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 

in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea 
si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si 

196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța 
și completările ulterioare, 

ția publică de consilier superior în 
 cu transmiterea  Declaratiior de avere si 

ionarilor publici prin intermediul platformei online 
DAI, gestionata de Agentie. 

 cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si 
DAI si are urmatoarele atributii: 



 
   a) primesc si inregistreaza declaratiile de avere si declaratiile de interese prin intermediul e-DAI, cu respectarea 
legislatiei privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, si 
elibereaza la depunere o dovada de primire; 
   b) indeplinesc formalitatile de inregistrare in e-DAI a persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38; 
   c) verifica evidentierea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese in registre speciale, cu caracter public, 
accesibile prin e-DAI, denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de interese, ale caror 
modele au fost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului 
declaratiilor de avere si Registrului declaratiilor de interese; 
   d) asigura afisarea si mentinerea declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese, prevazute in anexele nr. 1 
si 2, pe pagina de internet a institutiei, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei 
imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, adresei institutiei care administreaza activele 
financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii olografe. Declaratiile de avere si declaratiile de 
interese se pastreaza pe pagina de internet a institutiei si a Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau 
mandatului si 3 ani dupa incetarea acestora si se arhiveaza potrivit legii; 
   e) in vederea indeplinirii atributiilor de evaluare, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2), trimit Agentiei 
declaratiile de avere si declaratiile de interese prin e-DAI, in termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 
   f) genereaza prin intermediul e-DAI, dupa expirarea termenului de depunere, o lista cu persoanele care nu au 
depus declaratiile de avere si declaratiile de interese in acest termen si informeaza de indata aceste persoane, 
solicitandu-le un punct de vedere in termen de 10 zile lucratoare; 
   g) acorda consultanta referitor la continutul si aplicarea prevederilor legale privind completarea si depunerea 
declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese persoanelor care au obligatia depunerii acestora. 
   
              Art. 3 - Fișa postului doamnei BAR FLORICA MARIANA    se completează cu atribuțiile menționate la 
art. 2. 
 
             Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează BAR FLORICA 
MARIANA     
 
             Art. 5 - Prezenta dispoziție va fi comunicată de secretarul general al comunei cu : 
                       - Instituției Prefectului - Județul Bihor 
                        -Primarul comunei Ceica 
                        - BAR FLORICA MARIANA 
                        -dosar și  monititorul oficial local 

 

 

  PRIMAR  

          ȘOVRE ANA LIVIA                                                                                    Aviz at pentru legalitate  

                                                                                                                           SECRETAR GENERAL 

                                                       DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

Nr.169  din 30 decembrie  2021 

 


