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DISPOZIȚIA  nr. 105/2021 
privind eliberarea d-nei Sabau Ramona Laura în funcţia publică de conducere de  

Șef Serviciu economic 

 

Având în vedere: 

             - Hotărârea Consiliului Local Seini nr. 49 din data de 20.05.2021 privind aprobarea modificării  

Organigramei, a Statului de funcţii  a aparatului de specialitate al primarului Orașului Seini:  

 -   Adresa nr. 6556 / 11.06.2021 prin care i se aduce la cunoștință doamnei  Sabau Ramona 

Laura faptul că  se desființează funcția publică de conducere de șef  serviciu ca urmare a reorganizării 

și i se pune la dispoziție o funcție publică de execuție vacantă de inspector, cls. I, grad profesional 

superior în cadrul Compartimentului impozite, taxe,amenzi și executări silite; 

 

           În conformitate cu prevederile:  

 - art. 518 alin. (1) și alin. (5), art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4), (7) și (8), precum și art. 534 din 

O.U.G.         nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit.e) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Primarul Orașului Seini emite prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE: 

 

 Art.1 Începând cu data de 15.06.2021  doamnei  Sabau Ramona Laura i se acordă un termen de 

preaviz de 30 de zile calendaristice. 

 Art. 2  La încetarea perioadei de preaviz, doamna Sabau Ramona Laura se eliberează din funcția 

publică de conducere de Șef Serviciu economic, ca urmare a reorganizării activității prin reducerea 

postului. 

Art. 3 Până la data eliberării din funcția publică de Șef serviciu doamna Sabau Ramona Laura va 

preda lucrările și bunurile care  i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu 

aferente funcției publice de conducere de Șef serviciu. 

Art.4.  Prezenta dispoziție poate fi contestată la Secția de contencios administrativ din cadrul 

Tribunalul Maramureș  în termen de 30 zile de la comunicare, conform Legii 554/2004 a contenciosului 

administrativ. 

 Art. 5 Prezenta dispoziție se comunică: 

-  Instituției Prefectului – județul Maramureș 

- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

- Compartimentului Resurse Umane 

- Doamnei Sabau Ramona Laura.   

 

 

PRIMAR  

Ec. Tulbure Gabriela Florica 

 

 

    Contrasemnează  

                                                                                 SECRETAR GENERAL  

Data:  11.06.2021                                         Danci Gabriela 

 


