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D I S P O Z I Ţ I E 
 

 privind  reluarea concursului  pentru ocuparea postului  contractual de muncitor 
apa Incești  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 de faptul că prin Dispoziția primarului comunei Ceica nr.110/21.04.2020  a 
fost constituită comisia de concurs și soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului 
contractual de muncitor apă Incești, 
             Văzând  Dispoziția primarului comunei Ceica nr.115 din 20 mai 2020  prin care a  fost 
suspendat concursul ,ca urmare a pariției legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
și combaterea pandemiei covid-19,la acel moment a fost făcută și selecția dosarelor , 
            În temeiul  Legii nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei covid-19, 
           În  baza prevederilor art. 154,art.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 stabilește data  concursului   pentru ocuparea postului contractual de muncitor 
apă Incești   la Primăria comunei Ceica care va avea loc în data de 04 noiembrie  2020,orele 10 
proba scrisă și 06 noiembrie  2020,orele 10,interviul,pentru candidatul care a fost declarat ADMIS  
în urma selecțiilor dosarelor care s-a făcut în data de 18.05.2020,nr.înregistrare proces verbal de 
selecție a dosarelor  978./18.05.2020  . 
 
                    Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:  
                    - Instituţiei Prefectului – judeţul Bihor, pentru controlul legalităţii; 
                     -membrilor comisiei ; 
                     -persoanelor interesate.                          
                                                                                       Avizat pentru legalitate 
                                                           
         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
 
  ȘOVRE ANA LIVIA                                                       DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
Nr.169  din 28 octombrie  2020. 
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RAPORT  DE SPECIALITATE 
 
 

privind  reluarea concursului  pentru ocuparea postului  contractual de muncitor apa 
Incești  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 de faptul că prin Dispoziția primarului comunei Ceica nr.110/21.04.2020  a 
fost constituită comisia de concurs și soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului 
contractual de muncitor apă Incești, 
             Văzând  Dispoziția primarului comunei Ceica nr.115 din 20 mai 2020  prin care a  fost 
suspendat concursul ,ca urmare a pariției legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
și combaterea pandemiei covid-19,la acel moment a fost făcută și selecția dosarelor , 
            În temeiul  Legii nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei covid-19, 
           În  baza prevederilor art. 154,art.155, art. 196,alin.1 lit.b)  din OUG nr.57/2019  privind 
Codul Administrativ, 

 Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții privind reluarea concursului  pentru ocuparea 
postului  contractual de muncitor apa Incești  la Primăria comunei Ceica,concurs care  a fost 
suspendat  după  selecțiia  dosarelor,conform procesului-verbal încheiat cu nr. 978./18.05.2020  . 
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