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D I S P O Z I Ț I E 
 

privind constituirea comisiei de concurs si a comis iei 
 de solutionare a contestatiilor  

 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate  
resurse umane nr.,1806 din 06.09.2021 prin care pro pune d-nei primar desemnarea 
reprezentan ților în comisia de concurs și  solu ționare a contesta țiilor,pentru examenul de 
promovare în grad la Prim ăria comunei Ceica, 
          Analizând necesitatea constituirii comisi ei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru examenul de promovare în grad  profesional – organizat în perioada 
08.10..2021-11.10.2021, 
 Având în vedere prevederile art.25 alin.(1) şi art.126 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor pentru organizarea si dezvoltare a carierei functionarilor publici, cu 
modifi ările  si complet ările ulterioare,art.618,alin.22 din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, 
 In temeiul art.155,alin.1,lit.d și alin.5 lit.e ),art.196 alin.1,alin.1,lit.b  din O UG nr.57/2019 
Codul administrativ, 
 Primarul comunei Ceica, 
 

D I S P U N E : 
 
 Art.1.  Constituirea comisiei pentru desf ăşurarea examenului care se desf ăşoară în 
intervalul 08.10..2021-11.10.2021  ,în vederea promov ării în grad profesional pentru 1 func ţionar  
public, şi anume: Popa  Delia-Monica  – având func ţia public ă de consilier, grad profesional 
asistent ,din cadrul SPCLEP Ceica, comisia urmând a  avea urm ătoarea componen ţă: 
 1.Presedinte: Goldea Octavian Dorel – secretarul  general al comunei Ceica, - Jude ţul 
Bihor 
 2.Secretar Bar Florica Mariana  consilier superior   Comuna Ceica 

 3.Membri: Bar Ivan Maria – consilier superior Prim ăria Ceica 
                                                     -Pop Florentina-consilier superior prim ăria Ceica 
         Art.2.  Constituirea comisiei de solutionare a contestatii lor în vederea organiz ării 
examenului de promovare în grad profesional pentru func ţiile publice mai sus amintite, în 
urm ătoarea componen ţă: 
            1.Presedinte: Neaga Cristina,secretar g eneral Prim ăria comunei Sâmb ăta 
            2.Secretar:  :    Bar Florica Mariana  consilier superior  Comuna Ceica 
 3.Membri:      Pop Marin-consilier superior  Prim ăria Ceica 
                                    Prial ă Florica- consilier principal  Prim ăria Ceica 
 Art.3.Se aprob ă Bibliografia pentru func ția public ă de consilier  principal din cadrul 
SPCLEP Ceica ,conform anexei la dispozi ție. 
            Art.4. Examenul va consta într-o prob ă scris ă şi un interviu. 
 Art.5.  Prezenta dispozitie se comunica cu: 

- Institutia Prefectului Judetul Bihor; 
- Membrii comisiei de concurs si a comisiei de soluti onare a contestatiilor. 
- dosar 

 
      PRIMAR                                              Vizat pentru legalitate 
    ȘOVRE ANA LIVIA                                 Secr etar  general al comunei 
                                                                                                                       Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
Nr.122  din 06 septembrie 2021. 
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Nr.1806 din 06.09.2021 
 
 

 
privind constituirea comisiei de concurs si a comis iei 

 de solutionare a contestatiilor  
 
 
 

 
  
          Analizând necesitatea constituirii comisi ei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru examenul de promovare în grad  profesional – organizat în perioada 
08.10..2021-11.10.2021, 
 
 Având în vedere prevederile art.25 alin.(1) şi art.126 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor pentru organizarea si dezvoltare a carierei functionarilor publici, cu 
modifi ările  si complet ările ulterioare,art.618,alin22  din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, 
  
 Propun d-nei primar emiterea unei dispozi ții cu privire la  Constituirea comisiei pentru 
desf ăşurarea examenului care se desf ăşoară în intervalul 08.10..2021-11.10.2021,în vederea 
promov ării în grad profesional pentru 1 func ţionar  public, şi anume: Popa  Delia – Monica având 
func ţia public ă de consilier, grad profesional asistentl,din cadru l SPCLEP Ceica,precum și 
bibliografia pentru examen.. 
 
 
 
 
     Consilier superior resurse umane 
 
 
                                                                     Bar Florica Mariana 
 


