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                        România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 
                                    PRIMAR 
                                                            

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 251 
 

 Cu privire la :   constituirea echipei de implementare a proiectului 
”Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor 
naturale” finanțat din fonduri externe nerambursabile în 
cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 
(POIM) 2014-2020 

 
  Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 

 Având în vedere referatul secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea 
înregistrat la nr. 5698/14.12.2020 prin care se propune constituirea prin dispoziție a 
primarului a unei echipe care va urmări implementarea proiectului și va asigura 
legătura cu autoritățile și instituțiile implicate în procedura de finanțare a acestuia 
pe perioada de derulare a proiectului  ”Înființare rețea inteligentă de distribuție a 
gazelor naturale în comuna Roșiile, județul Vâlcea” finanțat din fonduri externe 
nerambursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-
2020 aferent Obiectivului Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a 
Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, având în 
vedere acordul de parteneriat intre comuna Tetoiu, comuna Rosiile si comuna 
Lapusata privind obiectivul de investitii ”Înființare rețea inteligentă de distribuție 
Gaze Naturale”, cerintele Ghidului solicitantului aprobat prin Ordinul Ministrului 
Fondurilor Europene nr.936/2020, conditiile specifice de accesare a fondurilor, 
capitol 2 –Reguli de acordare a finantarii, sectiunea 2.1 Eligibilitatea 
solicitantului/partenerilor lit.d privind necesitatea constituirii unitatii de 
implementare a proiectului (UIP), care va asigura la nivel local implementarea  
proiectului si va asigura legatura cu autoritatile si institutiile implicate in procedura 
de finantare a acestuia pe perioada de derulare; O.G. 40/2015privind gestionarea 
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 2020 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 16, alin (1) – (9), (11) din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personaluli plătiti din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; Cap.II art.4 din Hotărârea nr.325/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de inființare a posturilor în afara 
organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare 
salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene 
nerambursabile; O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare, cu modificările și completările ulterioare; O.G. 40/2015privind 
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 
2020 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.154, art. 155, alin.(1), lit. c), d) alin.(4), lit. a), alin. 
(5), lit. e) și art. l96 alin.(1), lit.b, art. 197 alin. (1), (4), art. 199 alin. (1), (2), 
art.243, alin. (1), lit. a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, emit următoarea: 
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DISPOZIŢIE 
 
 Art.1. Se constituie echipa de implementare a proiectului ”Înființare rețea 
inteligentă de distribuție a gazelor naturale” finanțat din fonduri externe 
nerambursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-
2020, numită echipa de proiect, în următoarea componență: 

1. Marinescu Ștefan    – Secretar echipă implementare proiect ;  
 2. Fera George-Cosmin   – responsabil financiar. 
 Art. 2. (1). Începând cu data semnării Contractului de finanțare 
nerambursabil, membrii echipei de proiect, beneficiază de majorarea salariilor de 
bază, cu până la 50%, majorare ce se acordă lunar în baza fișelor de pontaj care 
atestă timpul efectiv lucrat în luna precedentă de fiecare membru al echipei de 
implementare în cadrul proiectului, insușite de către managerul de proiect și 
aprobate de către ordonatorul principal de credite, până la finalizarea obiectivului de 
investiții.  
 (2). Activitățile prestate de către personalul nominalizat în echipa de proiect, 
vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului. 
 (3). Coordonarea echipei de proiect nominalizată la art. 1 se va realiza de 
catre manager de proiect, care va asigura și conlucrarea cu celelalte compartimente 
functionale din organigrama aparatului de specialitate a primarului. 
 (4). În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcție de numărul de 
ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar, semnat de 
managerul de proiect se stabilește procentul de majorare salariala acordat pentru 
activitatea desfășurată în luna anterioară ca membru al „echipei de proiect“, pentru 
fiecare din persoanele nominalizate în prezenta dispoziție.  
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile, Tetoiu și 
Lăpușata precum și persoanelor prevăzute la art. 1  pentru ducere la îndeplinire, şi 
va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul 
Vâlcea 
 Prezenta poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ. 
 

 
Roşiile, 14.12.2020 

          Primar,                                 Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                          Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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