
   
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA CEICA 

PRIMAR 
  

România ,  jud .Bihor 
Str.Principală, nr .67 

Tel.și fax 0259/324464 
www.primariaceica.ro 

primaria.ceica@cjbihor.ro 
 
 

D I S P O Z I Ț I E 
                                                      

 
                                                    
                     cu privire la numirea d-lui BALINT GRIGORIE DORU  ca func ţionar public 
de execuţie în clasa I,consilier grad profesional asistent. 
 
                    Avand în vedere că d-nul   BALINT GRIGORIE DORU  prin dispoziţia 
nr.97/07.02.2019  a fost numită în funcţia publică de execuţie  cls.I consilier –grad profesional 
debutant  
                    Ţinînd cont de  Raportul de evaluare al d-lui BALINT GRIGORIE DORU  la 
încheierea perioadei de stagiu de 12 luni  care a primit calificativul corespunzător,Raportul de 
stagiu al funcţionarului public debutant şi Referatul îndrumătorului,precum și prevederile Legii 
nr.153/2017  privind salarizarea personalului bugetar, 

                    În temeiul art.473,art.476,alin.1 2,lit.a,art.155,alin.1,lit.a,alin.5,lit.e,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.Incepand cu data de 20  februarie  2020 d-nul BALINT GRIGORIE DORU  se 
numeşte ca funcţionar public de execuţie în clasa I,consilier grad profesional asistent,în cadrul 
compartimentului mediu-aparatul de specialitate al primarului comunei Ceica,județul Bihor, 
avînd coeficientul  0  la 1,9  un salar de încadrare în sumă de  4237 lei,gradația 2,aferent sporului  
de vechime 12,5 % în sumă de 530  lei şi indemnizație pentru hrană în sumă de 347 lei ,Total 
salar brut 5114 lei. 
 
                  Art.2.Prezenta dispozitie se comunica cu: 
                     -Agentia Nationala a Functionarilor Publici 
                     -Institutia Prefectului-directia juridica                                           
                     - d-nul Balint Grigorie Doru 
                     -contabilitatea Primariei  Ceica 
 
 
                                 
                           Primar                                                         Viza de legalitate 
                                                                                     Secretar general al comunei ceica 
                    Șovre Ana Livia                                                Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
Nr. 88 din  20 februarie  2020. 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
                                                      

 
                                                    
                     cu privire la numirea d-lui BALINT GRIGORIE DORU  ca func ţionar public 
de execuţie în clasa I,consilier grad profesional asistent. 
 
 
                    Avand în vedere că d-nul   BALINT GRIGORIE DORU  prin dispoziţia 
nr.97/07.02.2019  a fost numită în funcţia publică de execuţie  cls.I consilier –grad profesional 
debutant  
                    Ţinînd cont de  Raportul de evaluare al d-lui BALINT GRIGORIE DORU  la 
încheierea perioadei de stagiu de 12 luni  care a primit calificativul corespunzător,Raportul de 
stagiu al funcţionarului public debutant şi Referatul îndrumătorului, 

                    În temeiul art.473,art.476,alin.1 2,lit.a,art.155,alin.1,lit.a,alin.5,lit.e,art.196,alin.1,lit.b din 
OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ,  

 
                    Propun d-nei primar emiterea dispoziției  cu data de 20  februarie  2020  ca d-nul 
BALINT GRIGORIE DORU  să fie  numit  ca funcţionar public de execuţie în clasa I,consilier 
grad profesional asistent,în cadrul compartimentului mediu-aparatul de specialitate al primarulu i 
comunei ceica,județul Bihor, avînd coeficientul  0  la 1,9  un salar de încadrare în sumă de  4237 
lei,gradația 2,aferent sporului  de vechime 12,5 % în sumă de 530  lei şi indemnizație pentru 
hrană în sumă de 347 lei ,Total salar brut 5114 lei. 
 
 
 
 
                                                Consilier resurse umane 
 
                                              BAR FLORICA MARIANA 
 


