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D I S P O Z I Ţ E 
 
 

        privind angajarea d-lui  Galea  Sergiu Flor in în func ția de muncitor 
apă Incești ,norm ă ½ la  Prim ăria comunei CEICA. 

 
 
             Având în vedere Raportul final pentru examenul organizat  în data de 
04.11.2020  pentru  ocuparea postului de muncitor apă Incești la  Primăria comunei 
Ceica,înregistrat cu nr.2078/04.11.2020 ,în urma căruia d-l  Galea  Sergiu Florin a 
obținut  138,66  puncte fiind declarat  ADMIS,precum și raportul de specialitate 
întocmit de compartiumentul resurse umane, 

În baza prevederilor art. 154 ,art.155,,alin.5,lit.e) art.196,alin.(1), lit.b) din OUG 
nr.57/2020 privind Codul Administrativ, 

Ținând cont de art.12,alin.1 din Codul Muncii cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
Primarul comunei Ceica, 
 

D I S P U N E : 
 

Art. 1 . Începând cu data de 10  noiembrie 2020  d-nul Galea  Sergiu Florin se 
angajează în funcția de muncitor apă Incești la  Primăria comunei CEICA, pe o 
perioadă nedeterminată la Primăria  comunei CEICA  având un salariu lunar de 
încadrare în sumă de  2230  lei și o indemnizație de hrană în sumă de 347 lei,Total 
salar=2577 lei.  

 
Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică: 

                -  Instituţia Prefectului  Judeţul Bihor.                                                                           
                -  contabilitatea Primăriei Ceica 
                 -  persoana în cauză 
 
 
                                                                                                              
                  Primar                                                    Viza pentru legalitate 
             Șovre Ana Livia                                              Secretar  general 
                                                                               Dorel Octavian Goldea 
 
 
Nr.175 din 09  noiembrie 2020  . 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 

        privind angajarea d-lui  Galea  Sergiu Flor in în func ția de muncitor 
apă Incești ,norm ă ½ la  Prim ăria comunei CEICA. 

 
 

 
             Având în vedere Raportul final pentru examenul organizat  în data de 
04.11.2020  pentru  ocuparea postului de muncitor apă Incești la  Primăria comunei 
Ceica,în urma căruia d-l  Galea  Sergiu Florin a obținut  138,66  puncte fiind declarat  
ADMIS,precum și raportul de specialitate întocmit de compartiumentul resurse 
umane, 

În baza prevederilor art. 154 ,art.155,,alin.5,lit.e) art.196,alin.(1), lit.b) din OUG 
nr.57/2020 privind Codul Administrativ, 

Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții privind angajarea d-lui  Galea  
Sergiu Florin în funcția de muncitor apă Incești ,normă ½ la  Primăria comunei 
CEICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Consilier resurse umane 
 
                                              Bar Florica Mariana 


