
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   
CEICA 

 

 

            cu privire la aprobarea  
personal  al aparatului de specialitate  a Primarului  comunei Ceica,jude
Serviciului Public  Comunitar de eviden
subordinea Consiliului local Ceica.

 

           Având în vedere proiectul de hot
prezentat de  d-na primar Șovre Ana Livia 
aprobare Consiliului local  , statul de functii  
specialitate  a Primarului  comunei Ceica,jude

               În  baza Raportului de specialitate prezentat
resurse umane, 

               Potrivit prevederilor Legii

               În temeiul OUG nr.63/2010,pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale ,precum si pen

               Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local,

              Ținând cont de prevederile art.129,alin.2 
,art.139,alin.3,lit.i,art.196,alin.1,lit
a.art.385,alin.3,art.390,alin.2,art.391,art.407,
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

                  Consiliul local al comunei Ceica,

 

                                           H  

                   Art.1.Se  aprobă  organigrama,
aparatului de specialitate  a Primarului  comunei Ceica,jude

UL BIHOR  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   
 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

cu privire la aprobarea  organigramei,  statului de functii  și a num
personal  al aparatului de specialitate  a Primarului  comunei Ceica,jude

Comunitar de evidență a Persoanelor fără personalitate juridic
subordinea Consiliului local Ceica. 

roiectul de hotărâre și referatul de aprobare al proiectului 
Șovre Ana Livia -primarul comunei Ceica,prin care propune spre 

aprobare Consiliului local  , statul de functii  și  numărul  de personal  ale aparatului de 
specialitate  a Primarului  comunei Ceica,județul Bihor, 

În  baza Raportului de specialitate prezentat de d-na Bar Florica Mariana consilier

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017, 

n temeiul OUG nr.63/2010,pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale ,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare,

nd avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local,

inând cont de prevederile art.129,alin.2 și alin.3,lit.c 
art.139,alin.3,lit.i,art.196,alin.1,lit.a 

.385,alin.3,art.390,alin.2,art.391,art.407,art.408,art.610,alin.1 și 2,art.611,alin.1 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

Consiliul local al comunei Ceica, 

 O  T  A  R  A  Ș  T  E : 

organigrama,statul  de functii  și  numărul  de personal  al
aparatului de specialitate  a Primarului  comunei Ceica,județul Bihor  și Serviciului Public 

România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principală, nr.67 

și fax 0259/324464 
www.primariaceica.ro 

primaria.ceica@cjbihor.ro 

și a numărului de 
personal  al aparatului de specialitate  a Primarului  comunei Ceica,județul Bihor și  

 personalitate juridică din  

i referatul de aprobare al proiectului  de hotărâre 
primarul comunei Ceica,prin care propune spre 

rul  de personal  ale aparatului de 

na Bar Florica Mariana consilier 

n temeiul OUG nr.63/2010,pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 
tru stabilirea unor masuri financiare, 

nd avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, 

i 2,art.611,alin.1 din OUG 

rul  de personal  al  
și Serviciului Public 



Comunitar de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din  subordinea Consiliului local 
Ceica,conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                 Art.2.Prezenta hotarare se comunica cu: 

                     -Agentia Nationala a Functionarilor Publici  

                     -Institutia Prefectului-directia juridică 

                     -primarul comunei Ceica 

                     -afișier 

 

 

Președinte de ședință                                                                            Contrasemnează 

                                                                                                             Secretar general 

         Mariana  Corb                                                                     Dorel Octavian Goldea 

 

 

Nr.70 din 31 iulie 2019. 

                                                                         Consilieri Total  – 13, 

                                                                              Nr.consilieri prezenţi -  12 

                                                             Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


