
 

Primarul orasului Seini 

 

D I S P O Z I T I A   nr. 217 / 2021 

Privind modificarea componentei 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” 

 

Primarul orasului Seini : 

 

 Avand in vedere : 

-faptul ca prin Actul Aditional nr. 2 (Addendum 2) s-a prelungit perioada de implementare a 

proiectului de mai sus, pana la data de 14.12.2021, 

- documentele care atesta faptul ca dna Olah Timea nu mai intruneste conditiile pentru a0si 

desfasura activitatea ca si expert tehnic al proiectului, din motive medicale, 

- tinand cont de cerintele Ghidului Solicitantului si Manualului de Implementare a 

proiectelor finantate din HUSKROUA, 

-in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 a Finantelor publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- in baza art. 16, alin. (1) si art. 11, alin. (4) din Legea 153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-in baza art.155 alin.(1) lit.d ; alin.(5) lit.e, si a art.196, alin.1, lit.b din OUG 57/2019, 

privind Codul administrativ, 

 

D I S P U N E 

 

      ART.1. Incepand cu data de 01.11.2021,componenta 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” (nr. ctr. finantare HUSKROUA/1702/3.1/0020 din 13.09.2019), este 

urmatoarea: 

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. Bogdan Raul Florin (Arhitect sef) – Expert tehnic – part time 

5. Ștef Andrada (Consilier achiziții) – Expert achiziții – part time 

 

    ART. 2. Pentru managerul de proiect se menține un cost salarial brut de  - lei, 

timp de lucru 4 ore/zi. 

 

ART. 3. Pentru managerul financiar se menține un cost salarial brut de - lei, timp 

de lucru 4 ore/zi. 

 

ART. 4. Pentru managerul de comunicare se menține un cost salarial brut de - 

lei, timp de lucru 4 ore/zi. 

 



ART. 5. Pentru expertul tehnic se acorda un cost salarial brut de - lei, timp de 

lucru 4 ore/zi. 

 

ART. 6. Pentru expertul achiziții se menține un cost salarial brut de - lei, timp 

de lucru 4 ore/zi. 

 

          ART.7. Efectele prezentei dispozitii sunt valabile incepand cu 01.11.2021 si 

inceteaza cu data de 15.12.2021. 

 

          ART.8. Pentru noul responsabil tehnic se va intocmi fisa postului cu descrierea 

sarcinilor specifice pentru implementarea proiectului. 

 

Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul  Maramures ; 

- Membrilor echipei ; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- Se publica pe site. 

 

 

 

Seini, la          Primar, 

1.11.2021        Ec. Tulbure Gabriela Florica 

 

 
 Avizat pentru legalitate, 

     Secretar general, 

      Sasca Ovidiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Primarul orasului Seini
	D I S P O Z I T I A   nr. 217 / 2021


