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Privind desemnarea d

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de d
Mariana prin care propune d
persoane din cadrul primăriei comunei Ceica,responsabil

În baza art. 31 ,alin.1 
modificările şi completările ulterioare, 
de arhivă la creatorii şi deţină
Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996,

În temeiul prevederilor art. 
OUG nr.57/2019 Codul Administrativ,

PRIMARUL  COMUNEI 

        Art. 1.Începând cu data emiterii prezentei dispozi
Valentina ,având funcția contractual
Ceica,atribuțiile fiind cuprinse în anexa la dispozi

              Art.2. Prezenta dispozi
                         -Instituția Prefec
                          -Dosarului cu dispozi
                          -persoana în cauz
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D I S P O Z I Ţ I E  

Privind desemnarea d-nei Hule Valentina ca responsabil cu 

                                                                          

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Bar Florica 
care propune d-nei primar emiterea unei dispoziții privind desemnarea unei 

riei comunei Ceica,responsabilă cu arhiva, 
,alin.1 și 2 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,

le ulterioare, precum și art. 12-15 din Instrucţiunile  privind activitatea 
ţinătorii de documente, aprobate de directorul general al  Arhivelor 

ionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996, 
n temeiul prevederilor art. 154,art.155,art.157 alin.1 -4 și art.196

OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, 

COMUNEI  CEICA, 

D I S P U N E: 

Începând cu data emiterii prezentei dispoziții  se desemnează doamna 
ia contractuală de bibliotecar ca responsabil cu  arhiva prim

iile fiind cuprinse în anexa la dispoziție. 

Prezenta dispoziţie se comunică: 
ia Prefectului judeţului BIHOR 

Dosarului cu dispoziţiile primarului 
persoana în cauză 
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                                                                          Secretar general
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ie   2019. 
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nei Hule Valentina ca responsabil cu  arhiva 

                                                                           

na consilier Bar Florica 
ii privind desemnarea unei 

ionale nr. 16/1996,republicată  cu 
ţiunile  privind activitatea 

torii de documente, aprobate de directorul general al  Arhivelor 

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

ă doamna Hule 
arhiva primăriei comunei 
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Secretar general 
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