
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BIHOR 
COMUNA  CEICA 
PRIMAR 
 

 

Privind desemnarea

                Având în vedere raportul de specialitate întocmit de d
prin care propune d-nei primar emiterea unei 
responsabile cu Monitorul Oficial 
             Ținând cont de art.3 din  Anexa 1 la Procedura de organizare 
monitoarelor oficiale ale unită
57/2019 Codul Administrativ, 
             În temeiul prevederilor art. 
nr.57/2019 Codul Administrativ,
 
           PRIMARUL  COMUNEI 
 

        Art. 1.Începând cu data emiterii prezentei dispozi
responsabile cu Monitorul Oficial 
 
         1.Pop Marin Sorin-consilier superior în cadrul Biroului financiar 
         2.Pop Florentina Delia –
         3.Bar Ivan Maria-consilier achizi
         4.Prială Florica Elisabeta
         5.Mihuț Aurica Viorica-referent superior în cadrul SPCLEP  Ceica
         6.Dorel Octavian Goldea
 
              Art.2. Secretarul general al comunei 
respectării prevederilor legale cu
. 
              Art.3. Prezenta dispozi
                         -Instituția Prefectului jude
                          -Dosarului cu dispozi
                          -persoana în cauz
 
PRIMAR                                                               
                                                                        
Șovre Ana Livia                                                      
 
 
Nr.5  din 14 ianuarie   2020. 

 

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 Ţ I E 
 

Privind desemnarea persoanelor  responsabile cu Monitorul Oficial 
comunei Ceica 

 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Bar Florica Mariana 
nei primar emiterea unei dispoziții privind desemnarea 

responsabile cu Monitorul Oficial Local al comunei Ceica, 
inând cont de art.3 din  Anexa 1 la Procedura de organizare și publicare a 

monitoarelor oficiale ale unitățiilor administrativ teritoriale ,în format electronic,
 

n temeiul prevederilor art. 154,art.155,art.157 alin.1 -4 și art.196 alin. (1) 
nr.57/2019 Codul Administrativ, 

COMUNEI  CEICA, 

D I S P U N E: 
 

Începând cu data emiterii prezentei dispoziții  se desemnează urm
responsabile cu Monitorul Oficial local al comunei Ceica,după cum urmează

consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil
–consilier principal în cadrul Biroului financiar contabil

consilier achiziții publice 
 Florica Elisabeta-consilier principal,compartiment asistență social

referent superior în cadrul SPCLEP  Ceica 
6.Dorel Octavian Goldea-secretar general al comunei Ceica 

Secretarul general al comunei și persoanele desemnate au responsabilitatea 
rii prevederilor legale cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local

Prezenta dispoziţie se comunică: 
ia Prefectului judeţului BIHOR 

Dosarului cu dispoziţiile primarului 
persoana în cauză 

PRIMAR                                                                       Viza pentru legalitate
                                                                                 Secretar general al comunei

a Livia                                                             Dorel Octavian Goldea

 

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

și fax 0259/324464 
www.primariaceica.ro 
primaria.ceica@cjbihor.ro 

responsabile cu Monitorul Oficial Local 

na consilier Bar Florica Mariana 
ii privind desemnarea persoanelor  

și publicare a 
n format electronic,conform OUG 

alin. (1) ,lit.b) din OUG 

următoarele persoane 
 cum urmează: 

contabil 
consilier principal în cadrul Biroului financiar contabil 

ță social 

i persoanele desemnate au responsabilitatea 
i publicarea Monitorului Oficial Local 

Viza pentru legalitate 
al comunei 

Dorel Octavian Goldea 


