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                                              D I S P O Z I Ţ I E 
                                                           
                cu privire la exercitarea  atribuţiilor de serviciu ale d-lui Goldea Octavian-   
Dorel,avand funcţia de secretar general al comunei Ceica pe perioada concediului de 
odihnă, medical sau când este plecat din localitate,de catre d-na Prială  Florica Elisabeta , 
având  funcţia de consilier principal  la Primăria comunei  Ceica.  
 
                Având în vedere că Instituţia Prefectului solicită ca pe  perioada în care 
secretarul general al comunei este în concediu să fie  nominalizată o persoană din cadrul 
instituţiei prin dispozitie pentru exercitarea atribuţiilor legale ale secretarului general al 
comunei, 
             În baza art. 154,155 și art.157, alin. 1,2,3 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.Pe perioada  când secretarul general al comunei Ceica,este în  concediu 
de odihnă, medical sau când este plecat din localitate, se  deleagă exercitarea atribuţiilor 
de serviciu ale acestuia ,d-nei   Prială Florica Elisabeta , având  funcţia de consilier 
principal la Primăria comunei  Ceica,nr.tel.0771145190,email-
florypriala@yahoo.com,aceste atribuții sunt prevăzute și în fișa postului.  
                  Art.2.Prezenta dispoziţie se comunică cu: 
                            -Instituţia Prefectului –direcţia juridică 
                            -d-na Bar Florica Mariana 
                            -dosar 
                             
 
                             Primar                                              Viza pentru legalitate 
                                                                                   Secretar general al comunei 
                   Șovre Ana Livia                                         Dorel Octavian Goldea 
 
 
   Nr.80 din 20  aprilie  2021. 
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                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
                cu privire la exercitarea  atribuţiilor de serviciu ale d-lui Goldea Octavian-   
Dorel,avand funcţia de secretar general al comunei Ceica pe perioada concediului de 
odihnă, medical sau când este plecat din localitate,de catre d-na Prială  Florica Elisabeta , 
având  funcţia de consilier principal  la Primăria comunei  Ceica.  
 
 
                Având în vedere că Instituţia Prefectului solicită ca pe  perioada în care 
secretarul general al comunei este în concediu să fie  nominalizată o persoană din cadrul 
instituţiei prin dispozitie pentru exercitarea atribuţiilor legale ale secretarului general al 
comunei, 
             În baza art. 154,155 și art.157, alin. 1,2,3 și 4,art.438 alin.2 ,art.196,alin.1,lit.b 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
                 Propun emiterea unei dispoziții cu privire la  exercitarea  atribuţiilor de 

serviciu ale d-lui Goldea Octavian-   Dorel,avand funcţia de secretar  general al 

comunei Ceica pe perioada. concediului de odihnă, medical sau când este plecat din 
localitate,de catre d-na Prială  Florica Elisabeta , având  funcţia de consilier principal  la 
Primăria comunei  Ceica,fac precizarea că aceste atribuții sunt stipulate și în fișa postului.  
 

 

 

 

 
                         Secretar general al comunei Ceica 
 
                               Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
                                      Către, 
                                                      d-na    primar 
 
 
 
 
 
                 Subsemnatul Goldea Octavian Dorel  ,având funcţia de 
secretar al   comunei  Ceica, 
 
                 Vă rog a-mi aproba  15  zile din concediul de odihnă ,dintre 
care 10 zile aferent  anului 2019 și 5 zile aferente anului 2020,pe 
perioada 22.07.-10.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ceica la 02.07.2020.                                                 Semnătura 
                                                                                    
                                                                                   _____________ 
                                               
 
                  
 
 



 


