
Primarul orașului Seini 
 

 

D I S P O Z I Ț I A   nr. 237 
 

Privind prelungirea activității echipei responsabile cu implementarea proiectului 

“CODE VDIC – Common Development of Volunteer Disaster Intervention Capability” /  

“CODE VDIC - Dezvoltarea Comuna a Capacitatii de Interventie Voluntara” 

 (nr. identificare HUSKROUA/1702/8.1/0035),  
 

 

Primarul orașului Seini : 

 

 Având în vedere : 

 

- Referatul nr.13008/26.11.2021 întocmit de către managerul de proiect Călin Istrate 

- ținând cont de cerințele ghidului solicitantului aferent Programului de Finanțare RO-UA 

2014-2020 ; 

- Dispoziția nr.156/2021 privind prelungirea activității echipei responsabile 

cu implementarea proiectului “CODE VDIC – Common Development of Volunteer 

Disaster Intervention Capability” / “CODE VDIC - Dezvoltarea Comuna a Capacitatii de 

Interventie Voluntara” , 

- 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. Perioada de implementare a proiectului “CODE VDIC – Common 

Development of Volunteer Disaster Intervention Capability” / “CODE VDIC - Dezvoltarea 

Comuna a Capacitatii de Interventie Voluntara” se prelungeste cu două luni, pe perioada 

1.12.2021 - 31.01.2022. 

 

ART.2. Activitatea si responsabilitatile membrilor echipei de implementare a  

proiectului “CODE VDIC” se prelungeste pe perioada 1.12.2021 - 31.01.2022. 

 

ART.3.Echipa de implementare nu se modifică, membrii acesteia fiind: 

1. Istrate Călin (Șef SVSU Seini) – Manager proiect și comunicare – part time (4h/zi) 

2. Trif Florica Liliana (Inspector Serviciul Economic) – Manager financiar – part time 

(4h/zi)  

 



 

 ART.4.Activitatea membrilor echipei de proiect, pe perioada prelungirii, se va 

desfășura voluntar, fără remunerare, asa cum rezulta din cererea Liderul Beneficiar de 

prelungire a perioadei de implementare a proiectului si din adresa Secretariatului Tehnic 

Comun cu nr.13007/26.11.2021, prin care se aproba prelungirea proiectului pe perioada 

propusa. 

 

          ART. 5. Efectele prezentei dispoziții sunt valabile începând cu 1.12.2021 și încetează  

cu data de 31.01.2022. 

 

ART. 6. Pentru membrii echipei de implementare a proiectului, se va întocmi un 

contract de voluntariat și fișele de post aferente, pe perioada menționată. 

 

ART. 5. 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  

    26.11.2021 

 

                                                                                          Primar,   

                                                                       ec. Tulbure Gabriela Florica 
 

         Avizat pentru legalitate, 

             Secretar general, 

             Sasca Ovidiu 
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