
Primarul orașului Seini 

 

D I S P O Z I Ț I A   nr. 192/2021 

 

privind  numirea domnului Sasca Ovidiu in functia publica de conducere de secretar general al orasului 

Seini, jud. Maramures 

 

 

Primarul orașului Seini: 

 

Având în vedere : 

Prevederile art. 77 alin. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Raportul final nr. 9694/08.09.2021 al concursului desfasurat in data de 06.09.2021 in vederea 

ocuparii functiei publice de conducere vacante de secretar general UAT  in cadrul primariei 

orasului Seini prin care dl. Sasca Ovidiu a fost admis; 

Prevederile art. 10 alin. 4 si art. 11 alin 1- 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotararea Consiliului local al orasului Seini nr. 53/2017 prin care s-au stabilit coeficientii 

pentru salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului 

de specialitate al primarului orasului; 

Prevederile art. 464. art. 466 alin. 2 lit. 2 lit. a, art. 473 si art. 529 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In baza art. 155. alin.1, lit. d, alin. 5, lit. e si art. 196, alin. 1, lit. b din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

D I S P U N E 

 

 

ART.1. Incepand cu data de 01.10.2021, domnul Sasca Ovidiu se numeste in functia publica de 

conducere de secretar general al orasului Seini, jud. Maramures, acordandu-i-se urmatoarele drepturi 

salariale: 

          -       Salar de baza brut – 

          -       Spor conditii vatamatoare –  

                     -       Indemnizatie de hrana – 

                  Total drepturi salariale  

ART.2. Atributiile de serviciu ale functiei publice de conducere de secretar general al orasului sunt 

cele prevazute in fisa postului, anexa 1, care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

ART.3. Prezenta se comunică la: 

- Instituția Prefectului Județului Maramureș. 

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

- Domnului Sasca Ovidiu. 

- Se publica pe site. 

 

 

 

 

    Seini la  30.09.2021 

 

 

   Avizat pentru legalitate,                                                                         Primar,   

   Secretar general interimar,                                                     ec. Tulbure Gabriela Florica 

                    Danci Gabriela 
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