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DISPOZIŢIE

privind constituirea Comisiei de concurs și de soluţionare a contestaţiilor pentru
ocuparea postului contractual de sofer P.S.I. la Primăria comunei Ceica
Având în vedere prevederile art. 8 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice,modificat și completat cu HG nr.1027/2014,
Avînd în vedere:
Raportul de specialitate nr.1032 /07.05.2021, întocmit de d-na Bar Florica
Mariana,având funcția de consilier superior pe probleme de resurse umane prin care propune dnei primar emiterea unei dispoziții cu privire la scoaterea la concurs, a postului de Sofer P.S.I.
În baza prevederilor art. 154 -155, art. 196, alin 1, lit.b , din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Se constituie Comisia de concurs la concursul organizat pentru ocuparea
postului contractual de sofer P.S.I. la Primăria comunei Ceica care va avea loc în data de 04
iunie 2021 ,orele 10 proba scrisă și 08 iunie 2021,orele 10,interviul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ceica, în următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.

Goldea Octavian Dorel, secretarul general al comunei Ceica .......................preşedinte.
Bar Florica Mariana, consilier resurse umane Primăria Ceica........................ secretar.
Bar Ivan Maria, consilier superior Primăria Ceica .........................................membru.
Malița Delia Monica, referent superior Primăria ...........................................membru.

Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul
organizat pentru ocuparea postului contractual de muncitor apă Incești la Primăria
comunei Ceica
în următoarea componenţă:
1.Pop Florentina Delia, consilier asistent, Primăria Ceica .................................preşedinte.
2.Bar Florica Mariana, consilier resurse umane, Primăria Ceica........................ secretar.
3.Matica Ioan,referent superior , Primăria Ceica......……................…..........…membru.
4.Pop Marin Sorin , consilier superior Primăria Ceica............................................. membru.

Art.3. Se aproba bibliografia pentru concurs , dupa cum urmeaza:

1.
2.
3.
4.
5.

Constitutia Romaniei,
Legea nr.53/2003 actualizata, privind Codul Muncii,
Legea Nr. 307/2006} {republicata} privind apararea impotriva incendiilor.
Legea Nr. 319 , a securitatii si sanatatii in munca
O.U.G. Nr. 57/2019, Codul Administrativ.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bihor, pentru controlul legalităţii;
-membrilor comisiei ;
-persoanelor interesate.

Avizat pentru legalitate
PRIMAR
ȘOVRE ANA LIVIA

Nr.87 din 07 mai 2021.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind constituirea Comisiei de concurs și de soluţionare a contestaţiilor pentru
ocuparea postului contractual de sofer P.S.I. la Primăria comunei Ceica

Având în vedere prevederile art. 8 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice,modificat și completat cu HG nr.1027/2014,
Ținând cont ca postul de sofer P.S.I. a devenit vacant in urma demisia domnului Coita
Marcel, iar Serviciul P.S.I detine o autospeciala , fiind nevoie de angajarea unui sofer pentru
functionarea Serviciului P.S.I.
În baza prevederilor art. 155, alin. (1) lit. ”a” ,alin.5,lit.art.196,alin.1,lit.b) din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții privind constituirea Comisiei de
concurs și de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului de sofer P.S.I. la Primăria
comunei Ceica

Consilier resurse umane
Bar Florica Mariana

