
Primarul orasului Seini 

 

D I S P O Z I T I A   nr. 91/2021 

Privind  recuperarea de la dna. Trif Liliana 

 a unor drepturi salariale acordate necuvenit, in perioada 2019 – 2020  

 

Primarul orasului Seini 

                                                  Avand in vedere : 

  Decizia nr. 9 din data de 19.05.2021 a Curtii de Conturi Maramures, privind 

inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de audit nr. 496A/23.04.2021; 

          In conformitate cu Legea – Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, Anexa nr. VIII din Legea 153/2017 familia 

Ocupationala de Functii Bugetare ‘’ Administratie ; Regulament – Cadru din 10 mai 2018 

privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei si a criteriilor pe 

baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata in proiecte 

finantate din fonduri europene nerambursabile ; art. 14 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 33 alin. 3 din Legea nr. 

94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificarile si completarile 

ulterioare si ale pct. 174 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor 

specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, 

aprobat prin Hotararea plenului Curtii de Conturi nr. 155/2014, 

 In temeiul art. 155 alin 1, lit. e, alin. 4 lit. a si art. 196, al. 1, lit. b din OUG 57/2019, 

privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

D I S P U N E 

 

          ART. 1. Se dispune recuperarea sumei de 1152 lei brut reprezentand drepturi salariale 

incasate necuvenit in perioada 2019 – 2020 de la dna. Trif Liliana. 

          ART. 2. Recuperarea sumei incasate necuvenit, se face prin retinerea in doua transe din 

salariul brut, respectiv din salariul pe luna iunie si luna iulie 2021. 

         ART. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata in conditiile prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

           ART. 4. Prezenta se comunica: 

-Institutiei Prefectului Judetul  Maramures ; 

-D-nei Trif Liliana ; 

            -Compartimentului resurse umane din cadrul Aparatului de specialitate  al primarului; 

-Se publica pe site. 

 

            Seini la    

         31.05.2021                                                                                Primar,   

                                                                                           ec. Tulbure Gabriela Florica 

 

      Avizat pentru legalitate, 

Secretar general - Danci Gabriela 
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