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                                                             D I S P O Z I T I E  
 

 
                 privind  desemnarea d-nei Re ștea Florica,avînd func ția de referent în 
cadrul Biroului Financiar contabil  la Prim ăria comunei Ceica pentru îndrumarea 
și verificarea modalit ăților efective în care se desf ășoară munca în folosul 
comunit ății. 

 
 Având în vedere dispozitiile Legii nr.253/2013, privind  executarea pedepselor ,a 
măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organelle 
judiciare în cursul procesului penal,precum și a OG nr.55/2002 privind regimul juridic al 
sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, 
           Ținând cont de necesitatea   delegării  unei persoane ce se va ocupa îndrumarea 
și verificarea modalităților efective în care se desfășoară munca în folosul comunității, 
   În baza art. 154,155 și art.157, alin. 1,2,2 și 4,art.438 alin.2 ,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 . Începând cu data emiterii prezentei dispoziții se desemnează d-na 
Reștea Florica,avînd funcția de referent în cadrul Biroului Financiar contabil  la Primăria 
comunei Ceica pentru îndrumarea și verificarea modalităților efective în care se 
desfășoară munca în folosul comunității. 

 
  Art.2. Prezenta dispozitie se comunica cu : 
 - Institututia Prefectului Judetului Bihor 
            -Consiliului Județea Bihor 
 - persoana în cauză 
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                                 RAPORT DE SPECIALI TATE 
 
 
 
                 privind  desemnarea unui angajat din cadrul Prim ăriei comunei Ceica 
pentru îndrumarea și verificarea modalit ăților efective în care se desf ășoară 
munca în folosul comunit ății. 
 
 
         Având în vedere dispozitiile Legii nr.253/2013, privind  executarea pedepselor ,a 
măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organelle 
judiciare în cursul procesului penal,precum și a OG nr.55/2002 privind regimul juridic al 
sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, 
           Ținînd cont de necesitatea   delegării  unei persoane ce se va ocupa îndrumarea 
și verificarea modalităților efective în care se desfășoară munca în folosul comunității, 
   În baza art. 154,155 și art.157, alin. 1,2,2 și 4,art.438 alin.2 ,art.196,alin.1,lit.b 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
,alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
                 Propun emiterea unei dispoziții cu privire la  desemnarea unui angajat din 
cadrul Primăriei comunei Ceica pentru îndrumarea și verificarea modalităților efective în 
care se desfășoară munca în folosul comunității. 
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