
 

 

 

Privind desemnarea a doi operatori ,un titular 

                                   raport

            Având  în vedere Raportul secretarului 
nr.1711/11.08.2022 cu privire la necesitatea desemnarii
supleant în vederea raportă

          Văzând  adresa  nr.82415/MDLPA/20.07.2022  înregistrat
Prefectului-Județul Bihor,nr.7209/
publice desemnarea a doi operatori ,un titular 
platforma SALT, precum și prevederile art.81,alin.3 din OUG  nr.57/2019 Codul 
Administrativ, 

        Ținând cont de art.17 din 
functionarea si atributiile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare si a 
grupurilor de lucru pentru descentralizarea competentelor
 
          În temeiul art. 154,alin.3
OUG nr.57/2019 Codul Administrativ,

           Primarul Comunei CEICA

               

            Art.1 . Începănd cu data  emiterii prezentei dispozi
,un titular și un supleant în vederea raport

        -d-na POP FLORENTINA DELIA
cadrul Biroului Financiar Contabil ,ca operator titular
ceicabihor@gmail.com 

COMUNA  CEICA 
PRIMAR 
România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  
comunaceica@gmail.com 
CUI-4784210 
COD POȘTAL-417155 

 

D I S P O Z I Ţ I E  

a doi operatori ,un titular și un supleant în vederea 

raport ării în platforma SALT.  

Raportul secretarului general al comunei Ceica 
cu privire la necesitatea desemnarii a doi operatori ,un titular 

supleant în vederea raportării în platforma SALT. 

adresa  nr.82415/MDLPA/20.07.2022  înregistrată la Institu
ul Bihor,nr.7209/2022,prin care solicită autorităților administra

desemnarea a doi operatori ,un titular și un supleant în vederea raport
și prevederile art.81,alin.3 din OUG  nr.57/2019 Codul 

art.17 din Hotărârea Guvernului  Nr. 800/2022 , 
functionarea si atributiile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare si a 
grupurilor de lucru pentru descentralizarea competentelor, 

alin.3,art.155,art.156,art.157,alin.1,2 și 3,art.196,alin.1,lit.b) din 
OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, 

Primarul Comunei CEICA ,  

              D I S P U N E :  

nd cu data  emiterii prezentei dispoziții  se desemneaz
i un supleant în vederea raportării în platforma SALT,după

POP FLORENTINA DELIA    ,având funcția publică de consilier superior ,în 
Biroului Financiar Contabil ,ca operator titular ,tel.0743975491

 

 

i un supleant în vederea  

comunei Ceica  
a doi operatori ,un titular și un 

ă la Instituției 
ților administrației 

i un supleant în vederea raportării în 
i prevederile art.81,alin.3 din OUG  nr.57/2019 Codul 

/2022 , pentru organizarea, 
functionarea si atributiile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare si a 

i 3,art.196,alin.1,lit.b) din 

ii  se desemnează doi operatori 
,după cum urmează:. 

 de consilier superior ,în 
,tel.0743975491,e-mail 



        -d-na BAR IVAN MARIA ,având funcția publică de consilier achiziții publice ca 
supleant,tel.0754024921,ceicabihor@gmail.com 
 
              Art.2.  Prezenta dispoziţie se comunică: 
                         -Instituția Prefectului judeţului BIHOR 
                          -Dosarului cu dispoziţiile primarului 
                          -persoana în cauză 
                          -monitorul oficial local 
 
 
 
 
 
 
 
        PRIMAR                                                                                   Viza pentru legalitate 
                                                                                                            Secretar general  
       Șovre Ana Livia                                                                     Dorel Octavian Goldea 

 

 

 

 

 

 

Nr.144  din 11 august   2022. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr.1711 din 11.08.2022 

Privind desemnarea a doi operatori ,un titular 
în platforma SALT 

            Având  în vedere  necesitatea desemnarii
supleant în vederea raportă

          În baza adresei   nr.82415/MDLPA/20.07.2022  înregistrat
Prefectului-Județul Bihor,nr.7209/2022,prin care solicit
publice desemnarea a doi operatori ,un titular 
platforma SALT, precum și 
Administrativ, 

        Ținând cont de Hotărârea Guvernului 
functionarea si atributiile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare si a 
grupurilor de lucru pentru descentralizarea competentelor
 
          În temeiul art. 154,alin.3,
OUG nr.57/2019 Codul Administrativ,

          Propun d-nei primar emiterea unei dispozi
,un titular și un supleant în vederea raport
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RAPORT DE SPECIALITATE 

a doi operatori ,un titular și un supleant în 

necesitatea desemnarii a doi operatori ,un titular 
supleant în vederea raportării în platforma SALT. 

nr.82415/MDLPA/20.07.2022  înregistrată la Institu
ul Bihor,nr.7209/2022,prin care solicită autorităților administra

desemnarea a doi operatori ,un titular și un supleant în vederea raport
 prevederile art.81,alin.3 din OUG  nr.57/2019 Codul 

ărârea Guvernului  Nr. 800/2022 , pentru organizarea, 
functionarea si atributiile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare si a 

lucru pentru descentralizarea competentelor, 

alin.3,art.155,art.156,art.157,alin.1,2 și 3,art.196,alin.1,lit.b) din 
OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, 

nei primar emiterea unei dispoziții privind desemnarea
i un supleant în vederea raportării în platforma SALT. 

                                                                       Secretar general 

                                                                 Dorel Octavian Goldea 
 

 

 

i un supleant în vederea raport ării 

a doi operatori ,un titular și un 

ă la Instituției 
ăților administrației 

i un supleant în vederea raportării în 
prevederile art.81,alin.3 din OUG  nr.57/2019 Codul 

pentru organizarea, 
functionarea si atributiile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare si a 

i 3,art.196,alin.1,lit.b) din 

ii privind desemnarea   a doi operatori 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


