
PRIMARUL ORAȘULUI SEINI 

 

 

DISPOZIȚIA  nr.131/2021 

privind revocarea Dispoziției nr. 68 din 26.04.2021 si a Dispozitiilor nr. 106, 107, 108, 109, 

110 si 111 din 11.06.2021   

 

 

Având în vedere: 

             - Hotararea Consiliului local Seini nr. 59 din data de 26.07.2021 pentru aprobarea revocarii 

Hotararii consiliului local nr. 38/2021 privind aprobarea modificării organigramei Primăriei orașului 

Seini, a Hotararii consiliului local nr. 49/2021 privind aprobarea modificării organigramei si a Statului de 

functii ale Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini precum si a Hotararii consiliului local 

nr. 26/18.03.2021 privind aprobarea modificării organigramei Primăriei orașului Seini; 

 -   Referatul nr. 8105 din 26.07.2021 a secretarului general al orasului; 

           În conformitate cu prevederile:  

 - art. 518 alin. (1), art. 529 alin. (1) și (2) 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) li.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 Se revocă Dispozița primarului nr. 68 din 26.04.2021 privind mutarea 

definitiva cu repartizarea postului corespunzator resurse umane Filipas Calin. 

            Art. 2 Se revoca Dispozitiile primarului nr. 106, 107, 110 si 111 din 11.06.2021 

privind numirea in functia publica inspector superior la compartimentul financiar – contabil a 

doamnelor: Ticus Delia, Trif Liliana, Lohan Alisa si Chis Cristina. 

           Art. 3 Se revoca Dispozitiilee primarului nr. 108 si 109 din 11.06.2021 privind 

numirea in functia publica de inspector superior la compartimentul impozite, amenzi, taxe si 

executari silite a doamnelor: Patovan Gabriela si Campan Georgeta. 

          Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; 

- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;  

- Serviciului economic si resurse umane din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului orasului Seini; 

- Domnului Filipas Calin; 

- Doamnei  Trif Liliana; 

- Doamnei Lohan Alisa; 

- Doamnei Chis Cristina; 

- Doamnei Ticus Delia; 

- Doamnei Patovan Gabriela; 

- Doamnei Campan Georgeta 

- Se publica pe site. 

 

PRIMAR  

ec. Tulbure Gabriela Florica 

 

Contrasemnează  

                                                                            SECRETAR GENERAL  

                                                           Danci Gabriela 


