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DISPOZIȚIE

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei
de solutionare a contestatiilor
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate resurse
umane ,precum și adresa nr.700 a Instituției Prefectului-Județul Bihor ,prin care desemnează
reprezentanții în comisia de concurs și soluționare a contestațiilor,
Analizând necesitatea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a
contestatiilor pentru examenul de promovare în grad profesional – organizat în perioada
10.02.2020-13.02.2020,
Având în vedere prevederile art.25 alin.(1) şi art.126 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor pentru organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu
modifiările si completările ulterioare,art.611,alin.5 din OUG nr.57/2019 Codul administrativ,
Ținând cont de adresa nr.18/10.01.2019 a primăriei comunei Ceica prin care Agentia
Natională a Functionarilor Publici a fost înștiințată cu privire la promovarea în grad,
In temeiul art.155,alin.1,lit.d și alin.5 lit.e ),art.196 alin.1,alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019
Codul administrativ,
Primarul comunei Ceica,
DISPUNE:
Art.1. Constituirea comisiei pentru desfăşurarea examenului care se desfăşoară în intervalul
10.02.2020-13.02.2020,în vederea promovării în grad profesional pentru 1 funcţionar public, şi
anume: Pop Florentina Delia – având funcţia publică de consilier, grad profesional principal,din
cadrul Biroului Financiar contabil, comisia urmând a avea următoarea componenţă:
1.Presedinte: Goldea Octavian Dorel – secretarul general al comunei Ceica, - Judeţul Bihor
2.Secretar Bar Florica Mariana consilier superior Comuna Ceica
3.Membri: Pop Marin Sorin – consilier superior Primăria Ceica
-Emil Berdie manager public Instituția Prefectului-județul Bihor
Art.2. Constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor în vederea organizării examenului
de promovare în grad profesional pentru funcţiile publice mai sus amintite, în următoarea
componenţă:
1.Presedinte: Laza Luminița,consilier juric Instituția Prefectului-Jud.Bihor
2.Secretar: : Bar Florica Mariana consilier superior Comuna Ceica
3.Membri: Bar Ivan Maria-consilier superior Primăria Ceica
Herman Viorica- consilier superior Primăria Ceica
Art.3. Examenul va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica cu:
- Institutia Prefectului Judetul Bihor;
- Membrii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor.
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