
       
 

R O M Â N I A  
JUDEȚUL TIMIȘ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 

Dispoziția  
Nr.  61 din 31.03.2017 

privind numirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului 

„Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna 

Dudeștii Noi” 

 
Având în vedere prevederile: 

a) art. 34 alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice  nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în 

condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru proiectul „Extindere rețea 

de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudeștii Noi” nr. 

C0720AN00011553700102/27.12.2016, înregistrat la Primăria Comunei Dudeștii Noi cu nr. 

173/30.12.2016, 

ținând cont de referatul de aprobare nr.1665/23.03.2017 realizat de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dudeștii Noi, 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

primarul comunei Dudeștii Noi emite următoarea dispoziție: 
 

   Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2017,  se constituie echipa de proiect 
pentru  „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Dudeștii 
Noi” "  având componența conform anexei, care este parte integrantă din prezenta 
dispoziție. 

(2) Se majorează drepturile salariale ale  personalului care face parte din echipa de 
proiect, după caz, cu un spor de până la 75% sau până la 25 de clase de salarizare 
suplimentare aplicate la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat 
realizării activităţilor pentru fiecare proiect, conform anexei,  care este parte integrantă din 
prezenta dispoziție. 

 (3) Fișele posturilor persoanelor nominalizate  se completează cu atribuțiile pe care 
persoanele din echipă le  vor îndeplini în cadrul proiectului. 

(4) Managerul de proiect stabilește graficul de realizare al proiectului și realizează 
pontajele membrilor echipei de proiect în funcție de prezența fiecăruia. 

Art. 2. – Membrii echipei sunt responsabili de realizarea activităților stabilite în 
graficul de activități aprobat, precum și a celor care derivă din obligațiile comunei Dudeștii 



Noi față de autoritatea finanțatoare conform contractului de finanțare semnat și în 
conformitate cu sistemul de management și control intern. 

Art. 3. - Cu aducere la îndeplinire se încredințează persoanele nominalizate în anexă, 
Compartimentul de contabilitate publică și control intern din cadrul Direcției pentru 
gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului local și a patrimoniului.  

 
Art. 4. - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș pentru 
exercitarea controlului de legalitate, Compartimentului de contabilitate publică și control 
intern, membrilor echipei de proiect, se aduce la cunoștinţă publică prin afișare la avizierul 
Primăriei comunei Dudeștii Noi, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primariacomuneidudestiinoi.ro 

 
 primarul comunei Dudeștii Noi, 
            Alin-Adrian NICA                                                       Avizează pentru legalitate, 
                                                                                               secretarul comunei Dudeștii Noi 

                                                                   Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
 
                  L.S.________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A1                                                                                                                                             
LL/LL 
Ex.4  

 

 

 

 

 

 

  



Anexa la Dispoziția primarului nr. 61/2017 

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția 
deținută în 
instituție 

Corespondent post 
în proiect 

Clasa de salarizare/ 
spor    

1 Mariana-Aurora GOȘA Inspector  Manager de proiect 15 clase 

2. Loredana-Adina-Mihaela 
LUCIU 

Secretar 
comună 

Consilier juridic 
Responsabil achiziții 

publice 

10 clase 

3. Romelia RUSU Referent Contabil 40 % 

4. Marinela IANCU  Inspector  Funcționar 
administrativ 

10 clase 

 

 

 

 

 

      

 


