
 

 

 

Privind desemnarea d- nei 
gestionare a coresponden
 

            Având  în vedere Raportul secretarului 
nr.471/15.02.2022 cu privire la necesitatea desemnarii unei persoane din cadrul 
primăriei comunei Ceica ca 
electronice la  Primăriei comunei Ceica
          În temeiul art. 154,alin.3,
OUG nr.57/2019 Codul Administrativ,

           Primarul Comunei CEICA

               

            Art.1 . Începănd cu data  emiterii prezentei dispozi
Florica  Mariana   ,având func
compartimentului resurse umane 
corespondenței electronice la  Prim
              Art.2.  Prezenta dispozi
                         -Instituția Prefectului jude
                          -Dosarului cu dispozi
                          -persoana în cauz
 
 
        PRIMAR                                
                                                                                                             
       Șovre Ana Livia                              

Nr.76  din 15 februarie 2022.
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D I S P O Z I Ţ I E  

nei Bar Florica  Mariana  ca   responsabil cu 
gestionare a coresponden ței electronice la  Prim ăriei comunei Ceica

Raportul secretarului general al comunei Ceica 
cu privire la necesitatea desemnarii unei persoane din cadrul 

ca responsabil cu atribuții de gestionare a coresponden
riei comunei Ceica, 

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 desem
,având funcția publică de consilier superior ,în cadrul 

compartimentului resurse umane  ca   responsabil cu  atribuții de gestionare a 
ei electronice la  Primăriei comunei Ceica. 

Prezenta dispoziţie se comunică: 
ția Prefectului judeţului BIHOR 

Dosarului cu dispoziţiile primarului 
persoana în cauză 

PRIMAR                                                                                      Viza pentru legalitate
                                                                                                             

ovre Ana Livia                                                                       Dorel Octavian Goldea
 

15 februarie 2022. 

 

 

ca   responsabil cu atribu ții de 
comunei Ceica . 

comunei Ceica  
cu privire la necesitatea desemnarii unei persoane din cadrul 

ii de gestionare a corespondenței 

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

ii  se desemnează d-na Bar 
 de consilier superior ,în cadrul 

ii de gestionare a 

Viza pentru legalitate 
                                                                                                             Secretar general  

Dorel Octavian Goldea 



 
 

 

 

Nr.471 din 15.02.2022 

Privind desemnarea d- nei 
gestionare a coresponden
 

 

            Având  în vedere necesitatea desemnarii unei persoane din cadrul prim
comunei Ceica ca responsabil cu 
Primăriei comunei Ceica. 
          În temeiul art. 154,alin.3,
OUG nr.57/2019 Codul Administrativ,

          Propun d-nei primar emiterea unei dispozi
cu atribuții de gestionare a coresponden
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

nei Bar Florica-Mariana  ca   responsabil cu 
coresponden ței electronice la  Prim ăriei comunei Ceica

Având  în vedere necesitatea desemnarii unei persoane din cadrul prim
comunei Ceica ca responsabil cu  atribuții de gestionare a coresponden

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   responsabilului  
gestionare a corespondenței electronice la  Primăriei comunei Ceica.

                                                                       Secretar general 

                                                                 Dorel Octavian Goldea 
 

 

 

ca   responsabil cu atribu ții de 
comunei Ceica . 

Având  în vedere necesitatea desemnarii unei persoane din cadrul primăriei 
ii de gestionare a corespondenței electronice la  

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

ii privind desemnarea   responsabilului  
riei comunei Ceica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


