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             privind desemnarea doamn
monitorizarea situa țiilor de conflict de interese 
Ceica, jude țul Bihor. 
 
           Analizând temeiurile juridice, respectiv:
           Prevederile art. 154, alin. (1) 
art. 199, alin. (1) - (2), art. 200 și art. 243, alin. (1), litera e) din OU
Administrativ, cu modificările și complet
          Prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
instituțiilor publice; 
          Prevederile Legii 161/2003 privi
demnităților publice, a funcțiilor publice 
modificările ulterioare; 
        Raportul întocmit de secretarul general al comunei, 
desemnarea unui funcționar public   responsabil  cu monitorizarea situa
situații de incompatibilitate la nivelul comunei Ceica, jude

        În temeiul prevederilor art.art.155 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
 
         Primarul comunei Ceica, 
 
 

            Art. 1 - Se desemnează doamn
SPCLEP CEICA  persoană responsabil
incompatibilitate la nivelul comunei Ceica, jude
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D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea doamn ei POPA DELIA-MONICA  persoan ă responsabil
iilor de conflict de interese și situa ții de incompatibilitate la nivelul comunei 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
Prevederile art. 154, alin. (1) - (4), art. 155, alin. (1), litera d) și alin. (5), litera e), art. 197, alin. (1), 

și art. 243, alin. (1), litera e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
i completările ulterioare; 

Prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

Prevederile Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen
iilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și sanc

Raportul întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. .2443 din 24.11.2021,
ionar public   responsabil  cu monitorizarea situațiilor de conflict de interese 

ii de incompatibilitate la nivelul comunei Ceica, județul Bihor, 

art.155 și 156 ,art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonan
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completă

D I S P U N E : 
 
 

doamn a POPA DELIA-MONICA  consilier principal din cadrul 
 responsabilă cu monitorizarea situațiilor de conflict de interese 

incompatibilitate la nivelul comunei Ceica, județul Bihor, 

 

 

ă responsabil ă cu 
ii de incompatibilitate la nivelul comunei 

i alin. (5), litera e), art. 197, alin. (1), 
G nr. 57/2019 privind Codul 

Prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

suri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
și sancționarea corupției, cu 

2443 din 24.11.2021, privind 
țiilor de conflict de interese și 

196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 
i completările ulterioare, 

consilier principal din cadrul 
iilor de conflict de interese și situații de 



 
 
            Art. 2 - Persoana menționată la art. 1 va avea următoarele atribuții: 
           - monitorizarea completării declarației situațiilor de conflict de interese și situații de 
incompatibilitate; 
         - primirea și urmărirea soluționării sesizărilor privind conflictul de interese și incompatibilități; 
         - întocmirea și actualizarea Registrului privind conflictul de interese și situații de incompatibilitate. 
             
 
              Art. 3 - Fișa postului doamnei POPA DELIA MONICA    se completează cu atribuțiile 
menționate la art. 2. 
             Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează secretarul 
general al comunei Ceica. 
             Art. 5 - Prezenta dispoziție va fi comunicată de secretarul general al comunei cu : 
                       - Instituției Prefectului - Județul Bihor 
                        -Primarul comunei Ceica 
                        - POPA DELIA MONICA    
                        -dosar și  monititorul oficial local 

 

 

 

 

  PRIMAR  

          ȘOVRE ANA LIVIA                                                                                    Aviz at pentru legalitate  

                                                                                                                           SECRETAR GENERAL 

                                                       DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

 

 

Nr.150  din 24 noiembrie  2021 
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             privind desemnarea unui func
conflict de interese și situa ții de incompatibilitate la nivelul comunei Ceica, j ude
 
            Având în vedere prevederile art. 154, alin. (1) 
art. 197, alin. (1), art. 199, alin. (1) -
privind Codul Administrativ, cu modific
          -Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al institu
publice; 
          - Legii 161/2003 privind unele m
publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, preven
ulterioare; 
        În temeiul prevederilor art.art.155 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
         Propun d-nei primar emiterea unei dispozi
responsabil  cu monitorizarea situațiilor de conflict de interese 
comunei Ceica, județul Bihor, 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

Nr.2443 din 24.11.2021 

unui func ționar public   responsabil  cu monitorizarea situa
ii de incompatibilitate la nivelul comunei Ceica, j ude

revederile art. 154, alin. (1) - (4), art. 155, alin. (1), litera d) 
- (2), art. 200 și art. 243, alin. (1), litera e) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al institu

Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnit
i în mediu de afaceri, prevenirea și sancționarea corup

art.155 și 156 ,art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonan
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completă

nei primar emiterea unei dispoziții cu privire la desemnarea unui func
țiilor de conflict de interese și situații de incompatibilitate la nivelul 

SECRETAR GENERAL 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

 

 

cu monitorizarea situa țiilor de 
ii de incompatibilitate la nivelul comunei Ceica, j ude țul Bihor,  

in. (1), litera d) și alin. (5), litera e), 
i art. 243, alin. (1), litera e) din OUG nr. 57/2019 

/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al instituțiilor 

ței în exercitarea demnităților 
ionarea corupției, cu modificările 

196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 
i completările ulterioare, 

ii cu privire la desemnarea unui funcționar public   
ii de incompatibilitate la nivelul 


