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                                              D I S P O Z I Ţ I E 
                                                           
                cu privire desemnarea d-nei Prială Florica Elisabeta ,avand funcţia de 
consilier principal pe probleme de asistență socială  la Primăria comunei Ceica 
pentru asistarea numiților :Cmeciu Vasile,CNP- și soția Cmeciu Ana Aurora,CNP- 
,ambii  cu domiciliul în comuna Ceica ,sat Ceica,nr.,județul Bihor. 
 
                Având în vedere solicitarea Biroului Individual Notarial Novac Ionuț  
nr.314/01.04.2020,prin care solicită desemnarea unui reprezentant din  partea Primăriei 
Ceica ,în conformitate cu Legea nr.17/2000 republicată privind asistența socială a 
persoanelor vârstnice, pentru asistarea numiților :Cmeciu Vasile,CNP- și soția Cmeciu 
Ana Aurora,CNP- ,ambii  cu domiciliul în comuna Ceica ,sat Ceica,nr.,județul 
Bihor,pentru încheierea unui contract de întreținere , 
                 Ţinând contde art.30,alin.2 din  Legea nr.17/2000 republicată privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice, 
                  În baza art.154,155,alin.1,lit.e,alin.2,lit.a,art.156,alin.1,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.  Începând cu data emiterii prezentei dispoziții se desemnează d-na  
Prială Florica Elisabeta ,avand funcţia de consilier principal pe probleme de asistență 
socială  la Primăria comunei Ceica pentru asistarea numiților :Cmeciu Vasile,CNP- și 
soția Cmeciu Ana Aurora,CNP- ,ambii  cu domiciliul în comuna Ceica ,sat 
Ceica,nr.,județul Bihor,pentru încheierea unui contract de întreținere ,la domiciliul 
acestora din Ceica nr.,județul Bihor în data de  02.04.2020,orele 16. 
                  Art.2.Prezenta dispoziţie se comunică cu: 
                            -Instituţia Prefectului –direcţia juridică 
                            -d-na Prială Florica Elisabeta 
                            - Biroul  Individual Notarial Novac Ionuț   
                             
 
                             Primar                                              Viza pentru legalitate 
                                                                                          Secretar general  
                   Șovre Ana Livia                                         Dorel Octavian Goldea 
 
 
   Nr.103 din 01 aprilie   2020. 
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                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 
                                                           
                cu privire desemnarea d-nei Prială Florica Elisabeta ,avand funcţia de 
consilier principal pe probleme de asistență socială  la Primăria comunei Ceica 
pentru asistarea numiților :Cmeciu Vasile,CNP- 
 și soția Cmeciu Ana Aurora,CNP- ,ambii  cu domiciliul în comuna Ceica ,sat 
Ceica,nr.,județul Bihor. 
 
                Având în vedere solicitarea Biroului Individual Notarial Novac Ionuț  
nr.573/01.04.2020,prin care solicită desemnarea unui reprezentant din  partea Primăriei 
Ceica ,în conformitate cu Legea nr.17/2000 republicată privind asistența socială a 
persoanelor vârstnice, 
                 Ţinând contde art.30,alin.2 din  Legea nr.17/2000 republicată privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice, 
                  În baza art.154,155,alin.1,lit.e,alin.2,lit.a,art.156,alin.1,art.196,alin.1,lit.b din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
                Propun emiterea unei dispoziții cu privire la  desemnarea unui funcționar 
public pentru numiților :Cmeciu Vasile,CNP- și soția Cmeciu Ana Aurora,CNP- ,ambii  
cu domiciliul în comuna Ceica ,sat Ceica,nr.,județul Bihor,pentru încheierea unui contract 
de întreținere ,la domiciliul acestora din Ceica nr.,județul Bihor în data de  
02.04.2020,orele 16. 
 
 
 
                         Consilier principal asistență socială 
 
                                       Prială Florica Elisabeta 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                      
 
                        
 
 
                        


