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D I S P O Z I Ţ E 
 

        privind acordarea indemniza ției de 75% din salariul de baz ă pentru un 
num ăr de 12  zile libere  pentru supravegherea copiilor , ca urmare a  

inchiderii temporare a unitatilor de invatamant d-n ei  Hule Valentina   având 
func ția de bibliotecar la Prim ăria comunei CEICA. 

       
           Având în vedere Raportul  raportul de specialitate întocmit de d-na Bar Florica 
Mariana,persoană cu atribuții în domeniul resurselor umane ,precum și cererea 
însoțită de acte justificative depusă  de  d-na  Hule Valentina având  funcția de 
bibliotecar,prin care  solicită acordarea unor zile libere  pentru supravegherea 
copiilor, ca urmare a  inchiderii temporare a unitatilor de invatamant , 
           Ținând comnt de art.1 , 2,3 și 3(1) din Legea nr.19/2020    privind acordarea 
unor  zile libere  pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a 
unitatilor de invatamant , 
             În temeiul art.154, 155 , ,alin.1, lit.d), alin 5, litera e, art.156, si 
art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
 
          Primarul comunei Ceica, 

 
D I S P U N E : 

 
Art. 1.  Începând cu data de 19 martie 2020  i se acordă d-nei Hule Valentina 

având funcția de  bibliotecar la Primăria  comunei CEICA , o indemnizație  pentru un 
număr de 12  de zile libere  plătite pe perioada 19.03-03.04.2020 reprezentând  75% 
din salariul de baza . 

Art. 2.  Prezenta dispoziţie se comunică: 
                -  Instituţia Prefectului  Judeţul Bihor.                                                                           
                -  contabilitatea Primăriei Ceica 
                 -  persoana în cauză 
                       
 
                                                                                      
                  Primar                                                    Viza pentru legalitate 
             Șovre Ana Livia                                 Secretar general al comunei 
                                                                               Dorel Octavian Goldea 
 
 
Nr. 101 din 25 martie  2020. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

                privind acordarea indemniza ției de 75% din salariul de baz ă pentru un 
num ăr de 12  zile libere  pentru supravegherea copiilor , ca urmare a  

inchiderii temporare a unitatilor de invatamant d-n ei  Hule Valentina   având 
func ția de bibliotecar la Prim ăria comunei CEICA. 

 
       

           Având în vedere  cererea însoțită de acte justificative depusă  de  d-na  Hule 
Valentina având  funcția de bibliotecar,prin care  solicită acordarea unor zile libere  
pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de 
invatamant , 
           Ținând comnt de art.1 și 2 din Legea nr.19/2020    privind acordarea unor  zile 
libere  pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de 
invatamant , 
             În temeiul art.154, 155 , ,alin.1, lit.d), alin 5, litera e, art.156, si 
art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
 

 
Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții ca începând cu data de 19 martie 

2020 să  i se acordă d-nei Hule Valentina având funcția de  bibliotecar la Primăria  
comunei CEICA , o indemnizație  pentru un număr de 12 de zile libere  plătite 
reprezentând  75% din salariul de baza . 
 
 
 
 
                             Consilier resurse umane 
 
                               Bar Florica Mariana 
 
 
 
 
 
 



 


