ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 60
cu privire la desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Frecatei care participa la implementarea proiectului: “MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA STRADALA, INTRAVILANE COMUNA FRECATEI, JUDETUL
TULCEA”

Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul nr.4246/04.06.2018, intocmit de dna. Tita Mariea, inspector superior in cadrul
Primariei comunei Frecatei;
-Contractul de finantare incheiat cu AFIR nr. C0720R0I0041723800046/04.05.2018,
pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru
Dezvoltare Rurala 2014-2020, incheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si
Comuna Frecatei.

-

Tinand cont de prevederile:
art. 16 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Codului Muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTÃRÂRE Nr. 325/2018 din 10 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea condiþiilor de înfiinþare a posturilor în afara organigramei ºi a
criteriilor pe baza cãrora se stabileºte procentul de majorare salarialã pentru activitatea
prestatã în proiecte finanþate din fonduri europene nerambursabile

In temeiul prevederilor art. 63, alin. 1, art. 68 alin. (1) şi art. 115, lit. „a" din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare:

DISPUN:
Art. 1 –(1) Se nominalizeaza persoanele din cadrul aparatului de specialite al Primarului
comunei Frecatei, care participa la implementarea proiectului “MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA STRADALA,
TULCEA”, dupa cum urmeaza:

INTRAVILANE

COMUNA

FRECATEI,

JUDETUL

Ø Hancerencu-Petre Sorin – consilier juridic in cadrul compartimentului executari silitemanager proiect.
Ø Tita Mariea – inspector in cadrul comparimentului Buget-contabilitate – responsabil
financiar.
Ø Cergau George-Cosmin – secretar al comunei Frecatei- responsabil juridic.

Art. 2 - Atributiile membrilor echipei de proiect nominalizate la art. 1 la prezenta dispozitie, se
exercita in concordana cu dispozitiile contractului de finantare, pana la finalizarea acestora asa
cum sunt prevazute in anexa nr. 1, la prezenta dispozitie.
Art. 3 – Pentru persoanele nominalizate la art. 1 a prezentei dispozitii beneficiază de o majorare
a salariilor de bază, conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice cu modificarile si completarile precum si a prevederilor HG 325/2018 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara
organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru
activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.
Art. 4- Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoanele nominalizate
la art. 1 si Compartimentul Buget-contabilitate din cadrul Primariei Comunei Frecatei.
Art. 5 - Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanelor nominalizate, persoanelor interesate
precum si Institutiei Prefectului judetului Tulcea.
Emisă astăzi 04.06.2018
PRIMAR,
ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
CERGAU George-Cosmin

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI FRECATEI
Nr. 4246/04.06.2018
APROBAT PRIMAR,
NAIMAN MARIAN
REFERAT
cu privire la desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Frecatei care participa la implementarea proiectului:
“MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA, INTRAVILANE
COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA”

Primaria Comunei Frecatei este beneficiara proiectului: “MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA STRADALA, INTRAVILANE COMUNA FRECATEI,
JUDETUL TULCEA” in conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala
2014-2020, incheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Comuna
Frecatei,
Contractul
de
finantare
incheiat
cu
AFIR
nr.
C0720R0I0041723800046/04.05.2018
Obiectivul general al proiectului este MODERNIZARE INFRASTRUCTURA
STRADALA, INTRAVILANE COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA.
Astfel este necesar nominalizarea unor personae din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Frecatei sa participle la implementarea proiectului: “MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA STRADALA, INTRAVILANE COMUNA FRECATEI, JUDETUL
TULCEA”.
In conformitate cu prevederile art. 4 din HOTÃRÂRE Nr. 325/2018 din 10 mai 2018 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiþiilor de înfiinþare a posturilor în afara
organigramei ºi a criteriilor pe baza cãrora se stabileºte procentul de majorare salarialã pentru activitatea
prestatã în proiecte finanþate din fonduri europene nerambursabile, persoanele nominalizate si implicate
in implementarea proiectelor finantate din fonduri comunitarenerambursabile pot beneficia de
prevederile legii sus mentionate.
Avand in vedere contractul de finatare precum si prevederile legale mentionate anterior, propun
nominalizarea unor persoane din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Frecatei care sa
participe la implementarea proiectului: “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA,
INTRAVILANE COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA” dupa cum urmeaza:
Ø Hancerencu-Petre Sorin – consilier juridic in cadrul compartimentului executari silite- manager proiect.
Ø Tita Mariea – inspector in cadrul comparimentului Buget-contabilitate – responsabil financiar.
Ø Cergau George-Cosmin – secretar al comunei Frecatei- responsabil juridic.

Inspector,
Tita Mariea

ANEXA NR. 1
La Dispozitia nr. 60/04.06.2018
ATRIBUTIILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
“MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA, INTRAVILANE COMUNA
FRECATEI, JUDETUL TULCEA”
Nr
crt

Nume si
prenume

Rolul propus in
proiect

Atributii
ROL: analizeaza, verifica si participa la
implementarea proiectului

1.

HANCERENCUPETRE SORIN

Responsabil achizitiimanager proiect

RESPONSABILITATI: verifica, organizeaza si
coordoneaza echipa de proiect, monitorizarea si
controlarea modului de realizare a etapelor
proiectului, a modului de desfasurare a fiecarei
activitati in conformitate cu graficul planificarii
activitatilor; supervizarea modului de intocmire a
dosarului proiectului documentele livrate in cadrul
proiectului, contractele incheiate cu
furnizorii/prestatorii, corespondenta purtata pe
perioada derularii contractului; asigurarea prezentei
membrilor echipei de implementare la toate
evaluarile/misiunile de control efectuate de
reprezentantii organismelor de control; verifica
asigurarea parcurgergerii tuturor etapelor si
operatiunilor desfasurate in procesul de achizitie
publica; verifica elaborarea documentatiei de
atribuire; verifica derularea procedurii de atribuire;
verifica atribuirea contractului de achizitie publica;
verifica realizarea dosarului de achizitie publica;
Derularea contactului; Finalizarea contractului de
achizitie publica...etc.
ROL: analizeaza, verifica si participa la
implementarea proiectului

2.

TITA MARIEA

Responsabil Financiar

RESPONSABILITATI: verifica organizarea
evidentei contabile si a inregistrarilor finaciare
conform cerintelor finantatorului, verifica intocmirea
si transmiterea tuturor documentelor necesare pentru
obtinerea ramburasarii sumelor cheltuite, precum si
utilizarea acestora in functie de conditiile
finantatorului; verifica intocmirea tuturor
documentelor necesare realizarii la timp a platilor si
a altor operatiuni financiare din aceste proiecte in
functie de conditiile finantatorului; verifica
respectarea costurilor cu privire la costurile eligibile
si neeligibile; Asigura respectarea in toate fazele
implementarii proiectului a prevederilor cuprinse in
Cerere de Finantare referitoare la asigurarea
conformitatii cu Politicile Uniunii Europene si

Nationale, privind managementul financiar,
egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea
si publicitatea; Raspunde de elaborarea rapoartelor
financiare intermendiare si finale.
ROL: analizeaza, verifica si participa la
implementarea proiectului

3.

CERGAU
GEORGECOSMIN

Responsabil juridic

RESPONSABILITATI: Furnizarea consultantei
juridice necesara membrilor echipei de implementare
a proiectelor in toate etapele; Monitorizeaza si
asigura respectarea legalitatii din punct de vedere
juridic a tuturor documentelor elaborate; Verifica
respectarea prevederilor legislatiei in materia
achizitiilor publice; Solutioneaza pproblemele
aparute in activitatea proiectului din punct de vedere
legal.

PRIMAR,
ec. Marian NAIMAN

SECRETAR,
CERGAU George-Cosmin

