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D I S P O Z I Ţ I E 

 
      privind desemnarea unei persoane împuternicite s ă semneze procesul verbal  
de recep ție a pachetelor  cu produse alimentare /igiena în b aza OUG 
nr.84/21.05.2020,pentru stabilirea  m ăsurilor necesare  în vederea implement ării 
Programului opera țional  Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD,pen tru anul 
2021. 
 
     Ținând cont de raportul de specialitate întocmit de d-na Prial ă Florica 
Elisabeta având func ția de consilier principal  pe probleme de asisten ță social ă  la 
Prim ăria Ceica,prin care solicit ă desxemnarea unei persoane împuternicite s ă 
semneze procesul verbal  de recep ție a pachetelor  cu produse alimentare /igiena 
în baza  OUG nr.84/21.05.2020, pentru stabilirea  m ăsurilor necesare  în vederea 
implement ării Programului opera țional  Ajutorarea persoanelor defavorizate-
POAD,pentru anul 2021. 
            Văzând adresa NR.245/2021  a  Institu ției Prefectului Jude țul Bihor  prin 
care solicit ă desemnarea unei persoane împuternicite s ă semneze procesul verbal  
de recep ție a pachetelor  cu produse alimentare /igiena în b aza OUG 
nr.84/21.05.2020,precum și persoana de rezerv ă în cazul în care titularul nu poate 
semna, 
            În baza  art. 155,alin.1,lit.a) art.157 ,alin.1-4 și art.196,alin.1,lit.b   din OUG 
nr.57/2019-Codul Administrativ, 
  Primarul comunei Ceica , 

D  I  S  P  U  N  E: 
 

 Art.1.  Se desemneaz ă d-na  Prial ă Florica Elisabeta  –consilier  asistent, 
având atribu ții pe asisten ță social ă la Prim ăria Ceica ca persoan ă împuternicite s ă 
semneze procesul verbal  de recep ție a pachetelor  cu produse alimentare /igiena 
pe anul 2021 în baza OUG nr.84/21.05.2020 .tel. 077 1145190,iar ca rezerv ă d-na 
Petrila Mariana Cornelia,viceprimarul comunei Ceica ,tel.0745064840.  
 
 Art.2. Prezenta dispozi ţie se comunica cu: 
 - Institu ţia Prefectului Jude ţului Bihor 
 - Prtial ă Florica Elisabeta  
 - afişat public 
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RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 
 

      privind desemnarea unei persoane împuternicite să semneze procesul verbal  de 
recepție a pachetelor  cu produse alimentare /igiena în baza OUG nr.84/21.05.2020, 
 
 
            Văzând adresa NR.5447/2020  a  Instituției Prefectului Județul Bihor  prin care 
solicită desemnarea unei persoane împuternicite să semneze procesul verbal  de recepție a 
pachetelor  cu produse alimentare /igiena în baza OUG nr.84/21.05.2020, 
            În baza  art. 155,alin.1,lit.a) art.157,alin.1-4 și art.196,alin.1,lit.b   din OUG 
nr.57/2019-Codul Administrativ, 
 
        
   
 Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții privind desemnarea unei 
persoane împuternicite să semneze procesul verbal  de recepție a pachetelor  cu produse 
alimentare /igiena în baza OUG nr.84/21.05.2020,pentru anul 2021 la nivelul comunei 
Ceica. 
 
 
 

consilier principal 
 

Priala Florica Elisabeta 


