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ROMANIA
JIJDETUL BACAU
COMI-'NA BUCIUMI

PRIMAR

DISPOZITIE
privind constituirea echipei de implementare a Proiectului (oDotare, mobilare Centru

Integrare Comunitar in Comuna Buciumi, Judeful BacEuo'

'^ Primarul Comrtnei Buciumi, Judelul Bacdu;

Anal\zdndContractul de frnanlare prin Programul Operalional Regional 2014-2020, nt.

7699 dinT4.04.zoz2, incheiatintreMinisterul Dezvoltdrr\,Lucrdrilor Publice qi Administra{iei

prin Agentia pentru Dezvoltare Regional[ Nord-Est qi U.A.T.Comuna Buciumi pentru

proiectut "Dotare, mobilare Centru Integrare Comunitarin Comuna Buciumi, Judepl Bacdu"'

Avdnd in vedere prevederile Legii-cadru nr.I5312017 privind salairzarea personalului

platit din fonduri publice, cu modificirile qi completdrile ulterioare aduse prin Ordonanla de

urgen![ a Guvernului Romlnie\ nt.9 I I 20 l7 -arr.l6;

Conform prevederilor art.5 din H.G nr.3251I0.05.2018 privind aprobarea

Regulamentului rua* privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afata

orianigramei si a criteriiior pebaza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru

uriiuitut.u prestata in proiecie finantate din fonduri europene nerambursabile ;

i; temeiul prevederilor art.155 alin.5) lit.a) qi ar1.l96 alin.1) lit.b) din Ordonan{a de

urgenli nr.5il20l9 privind Codul Administrativ, cu complet[rile qi modificLrile ulterioare'

DISPUNE:
Art. l-.Se constituie echipa care va implementa Proiectul "Dotare, mobilare Centru

Integrare Comunitar in Comund Buciumi, Judelul Bacdu ", in urmdtoa|ea componen{i:

Muraru Ioan-Gabriel - consilier, responsabil de proiect,

Muraru Oana-sef birou buget, contabilitate, venituri- responsabil financiar,

Bilei Elena - secretar general comun6- responsabil tehnic.

Art. 2- Atribuliile membrilor echipei pentru implementarea Proiectului "Dotare,

mobilare Centru Integrare Comunitar in Comuna Buciumi, Judelul Bac[u" sunt urmitoarele:

1. Responsabil de Proiect:
- coordone aza si sup ervi zea za derul ar ea cor ecta a activi tati I or ;

- coordoneza echipa de Proiect,
- monitoriz eaza s\ evalieaa proiectul pe durata desfasurarii acestuia, coordonand elaborarea

rapoartelor de executie si de progres, asa cum sunt ele stipulate in contractul de finantare;

- tine legatura cu autorrtatea contractanta'

- se asigura de continuitatea proiectului, conform strategiei propuse;

- impreuna cu Responsabilul tehnic si Responsabilul financiar, organizeaza procedurile de

achizitir publice prevazvte in proiect,

- colaboreaza cu responsabilul tehnic si cel financiar in stabilirea componentelor financiare

asociate achizitiilor propu" prin proiect si pentru verificarea atingerii objectivelor financiare,

- face parte din comisia de evaluare a ofertelor;

- In conformitate cu art. 16(6) din Legea n r,15312017 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice, intocmeste pontajul lunar al fiecarui membru al echipei de proiect, in functie

de care se va stabili numarul de ore pentru actlrtatea desfasurata in luna anterroara.

2. Responsabilul financiar:



Y/

- colaboreaza cu Responsabilul de proiect si cu Responsabilul tehnic in stabilirea componetelor

financiare asociate achizitiilor propuse prin proiect;

- tine evidenta achizitiilor efectuate in cadrul proiectului;

- participa impreuna cu Responsabilul de proiect si Responsabilul de achizitii publice la

oigan\zareaprocedurilor de achizitti publice ptevazute in proiect;

- respecta programul de desfasurare a proiectului din punct de vedere financiar;

- ,, arigura di realizarea criteriilor si conditiilor impuse de contractul de finantare;

- face parte din comisia de evaluare a ofertelor'

3. Responsabilul tehnic:
- participa la elaborare-a si intocmirea documentatiei aferente cereriii de finantare;

. - participa la proced'uriie de llcitatie privind achizilionarea serviciilor de elaborate aproiectului

tehnic;
- Part\cipa la procedurile de licitatie pentru furn\zarea de echipamente si dotari necesare

proiectului,
- Verifica periodic stadiul de executie si incadrarea in termen a lucrarilor comparaJiv cu datele

preconizate in grafic;
- verifica conformitatea achipamentelor achizitronare cu specificatiile din caietele de sarcini ,

pe parcursul implementarii proiectelor, . , : 1- -:-1'-k"ulir"u"a 
rapoartele tehnice in conformitate cu cerintele proiectelor si legislatiei vigoare;

- Participa la toate fazele determinante ale lucrarilor;

- Efectueaza receptia calitativa si cantitativa a lucrarilor pebaza documentatiei de executie;

- Asigura urmarirea proiectelor executate in ceea ce priveste incadrarea lor in permisele de

.r..,iti.1 graficul de executie) si clauzelor contractuale de executie a proiectelor;

- Verifica intocmirea corecta'a devrzelor proiectelor de executie pentru lucrarile contractate,

- Asigura consultanta tehnica in alegerea solutiilor constructive in ceea ce priveste ofertele

finale catre clienti;.
- Asigura luarea de masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personalului

si examinarii asupra cunostintelor acestuia;

Art.3- Fiqele de post ale persoanelor nomin alizate se vor completa corespunzbtor noilor

atributii
Art, 4 - Persoanel or nominalizate

li se vor majora cuantumurile salariilor

activit[Ule proiectului , {ard a se deplgi

sd desfbgoare activit[1i in cadrul proiectului menfionat

debazl"in func{ie de timpul efectiv lucrat lunar pentru

limita stabiliE pentru viceprimarul comunei, dup[ cum

vrmeazd',

-pin[ la20 orellun[, majorarea salarialI va fi de l0% ;

fintre21-40 ore/ 1un6, majorarea salariald vafr de20Yo;

-intre 41-60 ore/ lund, majorarea salarial[ vafr de3)oh',

-intre 61-80 ore/ lund, majorarea salariald vafr de 40o/o:

-peste 60 ore/lun[, malorarca salariala va fi de 50Yo'"

Art.5- prerenia dispozilie va fi comunicatd persoanelor nominalizate conform art 1,

biroului buget, contabilite, venituri, achizili\ publice gi Instituliei Prefectului-Judelul Baclu,

de secretarul general al comunei.
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