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DISPOZIŢIA Nr. 70 
din 06. 11.  2020 

privind numirea echipei de implementare a proiectului 
,,Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea 

situatiei de pandemie in comuna Rosiori” 
 

 
 
 

        Analizând referatul de fundamentare privind propunerea de numire a echipei de proiect în 
vederea implementării proiectului intitulat ,,Achizitia de echipamente de protectie in vederea 
desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Rosiori”   
 Având în vedere Ordinul nr. 1184/19.10.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului-Conditii 
specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea 
gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritar ă 9 Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în 
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, 
reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități și Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19, care vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea 
capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. 

Cu respectarea prevederilor: 
 
a) Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
b) Codului Muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările  ulterioare; 

      c)  art. 16 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 
d) Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru 

modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice 

 
        Conform prevederilor art. 16 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fondurile publice, actualizată: 
 - Pentru fiecare proiect, finantat din bani europeni conducătorul instituției/autorității publice nominalizează, 
prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. 
- Numărul maxim de persoane care pot fi nominalizate în echipele de proiect este cel stabilit de prevederile 
contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare. 
- Echipa de proiect din instituția beneficiară este responsabilă de realizarea activităților stabilite a fi efectuate 
în mod direct în graficul de activități aprobat, precum și a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față 
de autoritatea finanțatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat și în conformitate 
cu sistemul de management și control intern aplicabil.  
- Activitățile prestate de către personalul instituției sau autorității publice nominalizat în echipele de proiect 
în cadrul proiectelor finanțate din fondurile europene vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fișei 
postului, conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
 
 



 
 În temeiul prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art.155 alin. (1) lit. d),  alin. 
(5) lit. a) şi lit. e)  şi art. 196 alin.1 lit.b. 
 
 
                Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
  
 

 Art.1  Se constituie echipa de implementare a proiectului ,,Achizitia de echipamente de protectie 
in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna 
Rosiori”  în următoarea componenţă: 

1. Kelemen Zoltan - manager proiect 
2. Mihale Ioana Alina - responsabil financiar 
3. Varga Sandor - responsabil tehnic 

    Art.2 Echipa de implementare a proiectului este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi 
efectuate prin proiect, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea 
finanţatoare. 
      Art.3  Activităţile prestate de către personalul nominalizat în echipa de proiect sunt reflectate 
corespunzător în cuprinsul fişei postului aferente proiectului, prevăzute în anexele nr. 1 - 3 la prezenta 
dispoziţie, atribuţii care completează fişele de post ale funcţiei de bază deţinute în cadrul primăriei.  

Art.4  Prevederile ce decurg din emiterea prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de 
către reprezentantul legal al comunei, Primar – Kelemen Zoltan. 

         Art.5 Prezenta dispoziție poate fi atacată in condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, la instanța competentă în materie.  
          Art.6.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, Primarul comunei Rosiori, Compartimentul financiar contabil/contabilitate persoanele menționate la 
art.1, la dosarul proiectului  și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei 
Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE 
AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


