JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12..2020, pentru BAR IVAN MARIA
Avînd în vedere:
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Bar Ivan Maria -având funcția publică de consilier
superior la Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) și art.417 din
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1.Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7% al d-neii Bar Ivan Maria -având funcția publică de consilier
superior la Primăria comunei Ceica,având gradația 5,coeficient 2,88 la suma de 6429 lei,
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia

Nr.12 din 25 ianuarie 2021.

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro
DISPOZIȚIE

cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74 /29.12. 2021, pentru PRIALA FLORICA
Avînd în vedere:
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Prială Florica -având funcția publică de consilier
principal la Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) și art.417 din
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7% al d-nei Prială Florica -având funcția publică de consilier
principal pe asistență socială la Primăria comunei Ceica,având gradația 3,coeficient 2,58 la
suma de 5765 lei.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia

Nr.13 din 25 ianuarie 2021.

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/29.12..2020, pentru POPA DELIA
MONICA
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Popa Delia Monica -având funcția publică de consilier
asistent la Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) și art.417 din
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. . Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7% al d-nei Popa Delia Monica -având funcția publică de consilier
asistent în cadrul SPCLEP la Primăria comunei Ceica,având gradația 4,coeficient 2,59 la suma
de 5142 lei.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia

Nr.14 din 25 ianuarie 2021.

Viza pentru legalitate
Secretar
Dorel Octavian Goldea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12..2020, pentru MATICA IOAN

Avînd în vedere:
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-lui Matica Ioan -având funcția publică de referent la
Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) și art.417 din
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. . Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7% al d-lui Matica Ioan -având funcția publică de referent impozite
și taxe la Primăria comunei Ceica,având gradația 5,coeficient 2,12 la suma de 4734 lei.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia

Nr.15 din 25 ianuarie 2021.

Viza pentru legalitate
Secretar
Dorel Octavian Goldea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIȚIE

cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12..2020, pentru DANA MARIANA
.
Avînd în vedere:
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Dana Mariana -având funcția publică de referent la
Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) și art.417 din
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7% al d-nei Dana Mariana -având funcția publică de referent
impozite și taxe la Primăria comunei Ceica,având gradația 5,coeficient 2,12 la suma de 4734
lei.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia

Nr. 16 din 25 ianuarie 2021.

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12..2020, pentru CORB EUGENIA
Avînd în vedere:
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Corb Eugenia -având funcția publică de referent la
Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) și art.417 din
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,

D I S P U N E:

Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7% al d-nei Corb Eugenia -având funcția publică de referent
SPCLEP la Primăria comunei Ceica,având gradația 5,coeficient 2,12 la suma de 4734 lei.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză

Primar
Șovre Ana Livia

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

Nr.17 din 25 ianuarie 2021.
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12..2020, pentru MIHUT AURICA
VIORICA
Avînd în vedere:
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Mihuț Viorica -având funcția publică de referent la
Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) și art.417 din
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7% al d-nei Mihuț Aurica Viorica -având funcția publică de referent
SPCLEP la Primăria comunei Ceica,având gradația 5,coeficient 2,12 la suma de 4734 lei.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia

Nr.18 din 25 ianuarie 2021.

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza
lunare ale functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din
cadrul primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/29.12..2020, pentru MALITA
DELIA MONICA

Avînd în vedere:
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Malița Delia Monica -având funcția publică de referent
la Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) și art.417 din
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:

Art.1 Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7% al d-nei Malița Delia Monica -având funcția publică de referent
agricol la Primăria comunei Ceica,având gradația 5,coeficient 2,12 la suma de 4734 lei.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză

Primar
Șovre Ana Livia

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

Nr.19 din 25 ianuarie 2021.

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12..2020, pentru BALINT GRIGORIE
DORU

Avînd în vedere:
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-lui Balint Grigorie Doru -având funcția publică de consilier
asistent la Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) și art.417 din
O.U.G.nr. 57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7%, al lui Balint Grigorie Doru -având funcția publică de consilier
asistent la Primăria comunei Ceica,având gradația 2,coeficient 2,15 la suma de 4802 lei.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

Nr.20 din 25 ianuarie 2021.

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza
lunare ale functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din
cadrul primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/29.12..2020, pentru RESTEA
FLORICA
-art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a salariilor de
bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare
în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Reștea Florica -având funcția contractuală de referent
la Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr.
57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7%, d-nei Reștea Florica -având funcția contractuală de referent
birou financiar contabil la Primăria comunei Ceica,având gradația 4,coeficient 2,07 la suma de
4627 lei.
Art.2.Se aproba actul aditional nr. 8, la contractul de munca nr.116 /29.12.2011.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia

Nr. 21 din 25 ianuarie 2021.

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro
DISPOZIȚIE

cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza
lunare ale functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din
cadrul primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/29.12..2020, pentru
COITA
OTILIA

Având în vedere -art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a
salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și
indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Coita Otilia -având funcția contractuală de referent la
Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr.
57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7%,al d-nei Coita Otilia Olimpia -având funcția contractuală de
referent birou financiar contabil la Primăria comunei Ceica,având gradația 5,coeficient 2,12 la
suma de 4734 lei.
Art.2.Se aproba actul aditional nr. 9 la contractul de munca nr.80 /22.12.2008.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia
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Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
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DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza
lunare ale functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din
cadrul primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/29.12. 2020, pentru TIRTEA
IOAN

Având în vedere -art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a
salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și
indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-lui Țirtea Ioan -având funcția contractuală de șofer PSI la
Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr.
57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7%,al d-nuluiȚirtea Ioan -având funcția contractuală de șofer PSI la
Primăria comunei Ceica,,având gradația 5,coeficient 1,90 la suma de 4235 lei.
Art.2.Se aproba actul aditional nr. 8 la contractul de munca nr. 19/07.02.1986
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză.

Primar
Șovre Ana Livia

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea
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DISPOZIȚIE

cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12. 2020, pentru TIRTEA SERGIU
Având în vedere -art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a
salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și
indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-lui Țirtea Sergiu -având funcția contractuală de șofer PSI
la Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr.
57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1.Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar prin
diminuarea coeficientilor cu 7%, d-lui Țirtea Sergiu -având funcția contractuală de șofer
autocamion la Primăria comunei Ceica,,având gradația 2,coeficient 1,66 la suma de 3703 lei.
Art.2.Se aproba actul aditional nr. 10 la contractul de munca nr. 138/02.03.2015.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză

Primar
Șovre Ana Livia
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DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare ale
functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12. 2020, pentru FLONTA VASILE
GRIGORIE

Având în vedere -art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a
salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și
indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-lui Flonta Vasile Grigorie -având funcția contractuală de
muncitor buldoexcavator la Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr.
57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar
prin diminuarea coeficientilor cu 7%, d-lui Flonta Vasile Grigorie -având funcția contractuală de
muncitor buldoexcavator la Primăria comunei Ceica,având gradația 5,coeficient 1,90 la suma
de 4235 lei.
Art.2.Se aproba actul aditional nr. 8 la contractul de munca nr.77/01.01.2008
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia
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DISPOZIȚIE

cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza lunare
ale functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din cadrul
primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12. 2020, pentru CMECIU IRINA
Avînd în vedere:
Având în vedere -art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a
salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și
indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Cmeciu Irina -având funcția contractuală de guard la
Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr.
57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar
prin diminuarea coeficientilor cu 7%, d-nei Cmeciu Irina -având funcția contractuală de guard la
Primăria comunei Ceica,având gradația 5,coeficient 1,99 la suma de 4429 lei.
Art.2.Se aproba actul aditional nr. 10 la contractul de munca nr.76/01.01.2008
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredințează compartimentul
resurse umane și contabilitate.
Art.4.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză
Primar
Șovre Ana Livia

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea
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DISPOZIȚIE
cu privire la diminuarea coeficientilor cu 7%, pentru salariile de baza
lunare ale functionarilor publici de executia si personalului contractual de executie din
cadrul primariei comunei Ceica , stabilit prin H.C.L. nr. 74/ 29.12. 2020, pentru HULE
VALENTINA
Având în vedere -art.11 ,capitolul III Salarizarea-Secțiunea 1-Sistemul de stabilire a
salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție ,indemnizațiilor de încadrare și
indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
- anexa la HCL nr.74/29 decembrie 2020 prin care Consiliul local al comunei Ceica a
diminuat coeficienții și salariile lunare nominale de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul UAT-comuna Ceica pentru anul 2021,
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica Mariana -consilier superior pe
probleme de resurse umane prin care propune emiterea unei dispoziții cu privire la stabilirea
salariului nominal de bază lunar al d-nei Hule Valentina -având funcția contractuală de bibliotecar
la Primăria comunei Ceica.
Ținând cont de art.155,alin.1,lit.a) ,lit.e) ,alin.4,lit.a)art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr.
57/2019 , Codul Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
D I S P U N E:
Art.1. Începând Începând cu luna ianuarie 2021 se stabileste salariul de baza lunar
prin diminuarea coeficientilor cu 7%, d-nei Hule Valentina -având funcția contractuală de
bibliotecar la Primăria comunei Ceica,având gradația 4,coeficient 2,07 la suma de 4627 lei.
Art.2.Se aproba actul aditional nr. 6, la contractul de munca nr.142 /29.07.2015.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Institutia Prefectului –directia juridică
-compartimentul resurse umane
-persoana în cauză

Primar
Șovre Ana Livia

Viza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea
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