
Primarul orașului Seini 
 

 

D I S P O Z I Ț I A   nr. 184/2021 
 

Privind prelungirea activității echipei responsabile cu implementarea proiectului 

„CULTURA ÎN OGLINDĂ - Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) și a Sălii de 

Concerte din Kalush (UA),  în vederea înființării de Centre Multiculturale” 

(ctr. finantare HUSKROUA/1702/3.1/0020 din 13.09.2019) 
 

 

Primarul orașului Seini : 

 

 Având în vedere : 

 

- Referatul nr. 9885/14.09.2021 întocmit de către managerul de proiect Alisa Lohan 

- adresa nr. 9884/14.09.202 din partea Secretariatului Tehnic Comun al Programului 

HUSKROUA 

- ținând cont de cerințele ghidului solicitantului aferent Programului de Finanțare 

HUSKROUA 2014-2020 ; 

- Dispoziția nr.87/2020 privind restabilirea componenței și salarizării echipei responsabile 

cu implementarea proiectului „CULTURA ÎN OGLINDĂ - Restaurarea Casei Bay din 

Seini (RO) și a Sălii de Concerte din Kalush (UA),  în vederea înființării de Centre 

Multiculturale” 

- în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 a Finanțelor publice locale cu modificările 

și completările ulterioare ; 

- în baza Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

actualizată, 

- conform pct. 2 si pct. 3 din OUG 91/2017 privind modificarea și completarea Legii cadru 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, 

-în baza art.155 și art.196, alin.1, lit.b din OUG 57/2019, privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E 

 
 

 ART.1. Activitatea și responsabilitățile membrilor echipei de implementare a 

proiectului „CULTURA ÎN OGLINDĂ - Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) și a Sălii de 

Concerte din Kalush (UA),  în vederea înființării de Centre Multiculturale” 

 se prelungesc cu trei luni, pe perioada 15.09.2021 - 14.12.2021: 

 Echipa responsabilă are aceeași componență: 

1. Lohan Alisa Alina (Inspector Serviciul Economic) - Manager proiect– part time 

2. Chis Cristina Nicoleta (Inspector Serviciul Economic) – 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 activității membrilor echipei de implementare, pe perioada 

15.09.2021-14.12.2021, este asigurată din bugetul proiectului (grant UE 90%, cofinanțare 

10%), ca urmare a realocarii economiilor identificate inclusiv pentru acoperirea acestor 

costuri salariale. 

 

ART. 3. Pentru managerul de proiect se menține un cost salarial brut de 1983 lei, 

timp de lucru 4 ore/zi. 

 

ART. 4. Pentru managerul financiar se menține un cost salarial brut de 2445 lei, timp 

de lucru 4 ore/zi. 

 

ART. 5. Pentru managerul de comunicare se menține un cost salarial brut de 1793 

lei, timp de lucru 4 ore/zi. 

 

ART. 6. Pentru expertul tehnic se menține un cost salarial brut de 1557 lei, timp 

de lucru 4 ore/zi. 

 

ART. 7. Pentru expertul achiziții se menține un cost salarial brut de 944 lei, timp 

de lucru 4 ore/zi. 

 

          ART. 8. Efectele prezentei dispoziții sunt valabile începând cu 15.09.2021 și 

încetează  cu data de 14.12.2021. 

 

ART. 6. Pentru membrii echipei de implementare a proiectului, se vor actualiza fișele 

de post, în sensul prelungirii activității acestora. 

 

ART. 6. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul  Maramures ; 

- Membrilor echipei ; 

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

primarului. 

- Se publica pe site. 

 

 

 

    Seini, la  

 14.09.2021 

 

                                                                                          Primar,   

                                                                       ec. Tulbure Gabriela Florica 
 

         Avizat pentru legalitate, 

             Secretar general, 

             Danci Gabriela 
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