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D I S P O Z I ŢI E

Privind numirea d-nei Bar Ivan Maria în funcția publică de consilier
achiziţii publice.
Având în vedere HCL Nr.70 din 31 iulie 2019 cu privire la aprobarea organigramei
,a statului de functii și a numărului de personal al aparatului de specialitate a Primarului
comunei Ceica,județul Bihor și Serviciului Public Comunitar de evidență a Persoanelor fără
personalitate juridică din subordinea Consiliului local Ceica.
Ținând cont de art. 610 (1) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ care prevede
că autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la
data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile
publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice
de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau
prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în
situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii
publice mai mult de 50%.
(2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condiţiile alin. (1)
ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de activităţi de achiziţie publică, în proporţie
mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de
consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin.
(1).
În baza Raportului de specialitate întocmit de compartimentul de resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica,
În baza prevederilor art. 528,530 si 534,precum si 154,art.155,alin.5,lit.e)
,art.196,alin.1,lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Primarul comunei Ceica,
DISPUNE:
Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții d-na Bar Ivan Maria se
numește în funcția publică de execuție de consilier achiziţii publice.
Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Agenția Națională A Funcționarilor Publici-București
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bihor, pentru controlul legalităţii;
- compartimentul resurse umane
Avizat de legalitate
Primar
Secretar general
Șovre Ana Livia
Dorel Octavian Goldea
Nr. 186 din 07 august 2019.

