
 

Primarul orasului Seini 

 

D I S P O Z I T I A   nr.   87   / 2020 

Privind modificarea componentei echipei responsabile cu implementarea proiectului  

CULTURE IN THE MIRROR / CULTURA IN OGLINDA 

 

Primarul orasului Seini : 

 

 Avand in vedere : 

-faptul ca la data de 13.09.2019, s-a semnat contractul de finantare nr. HUSKROUA 

1702/8.1/0035 pentru proiectul ""CULTURE IN THE MIRROR - Restoration of Bay 

House in Seini (RO) and Concert Hall in Kalush (UA) into Multicultural Centers"/  

"CULTURA IN OGLINDA - Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) si a Salii de Concerte 

din Kalush (UA), in vederea infiintarii de Centre Multiculturale"(nr.de identificare proiect 

HUSKROUA/1702/3.1/0020), 

- referatul nr. 5451/16.06.2020, privind incetarea contractului individual de munca nr. 

168/01.10.2019 al actualului manager financiar al proiectului, 

tinand cont de cerintele Ghidului Solicitantului si Manualului de Implementare a proiectelor 

finantate din HUSKROUA, 

-in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 a Finantelor publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- in baza art. 16, alin. (1) si art. 11, alin. (4) din Legea 153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, actualizata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

-in baza art.155 alin.(1) lit.d ; alin.(5) lit.e, si a art.196, alin.1, lit.b din OUG 57/2019, 

privind Codul administrativ, 

 

 

D I S P U N E 

 

 ART.1. Incepand cu data de 01.07.2020, componenta echipei responsabile cu 

implementarea proiectului "CULTURE IN THE MIRROR - Restoration of Bay House in 

Seini (RO) and Concert Hall in Kalush (UA) into Multicultural Centers"/  "CULTURA IN 

OGLINDA - Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) si a Salii de Concerte din Kalush (UA), 

in vederea infiintarii de Centre Multiculturale"(nr.de identificare proiect 

HUSKROUA/1702/3.1/0020), este urmatoarea : 

1. Lohan Alisa Alina, Inspector Serviciul Economic - Manager  proiect - part time 

2. Chis Cristina Nicoleta  -  Manager financiar – part time 

3. Barbul Vasile, Administrator public – Manager comunicare – part time 

4. Olah Timea, Inspector Serviciul Urbanism – Expert tehnic – part time 

5. Ștef Andrada, Consilier achiziții – Expert achiziții – part time 

 

ART.2. Retribuirea managerului de proiect in regim part time va fi asigurata integral 

din bugetul proiectului, timp de lucru 4 ore/zi. 

 

 



 

ART.3. Retribuirea managerului financiar in regim part time va fi asigurata integral 

din bugetul proiectului, timp de lucru 4 ore/zi. 

 

ART.4. Retribuirea managerului de comunicare in regim part time va fi asigurata 

integral din bugetul proiectului, timp de lucru 4 ore/zi. 

 

ART.5. Retribuirea expertului tehnic in regim part time va fi asigurata integral din 

bugetul proiectului, timp de lucru 4 ore/zi. 

 

ART.6. Retribuirea expertului in achiziții in regim part time va fi asigurata integral 

din bugetul proiectului, timp de lucru 4 ore/zi. 

 

ART.7. Efectele prezentei dispozitii sunt valabile incepand cu 01.07.2020 si 

inceteaza cu data de 15.09.2021. 

 

ART.8. Pentru membrii echipei de implementare se vor intocmi fisele postului cu 

descrierea sarcinilor specifice pentru implementarea proiectului. 

 

Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul  Maramures ; 

- Membrilor echipei ; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- Se publica pe site. 

 

 

 

Seini, la          Primar, 

29.06.2020        Ec. Tulbure Gabriela Florica 

 

 
 Avizat pentru legalitate, 

     Secretar general, 

     Danci Gabriela 
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