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Dispoziția		

Nr.	80		din	08.06.2018	
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. 16 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
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, 

c) Hotărârea Guvernului nr.325/2018 privind 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 

ținând cont de referatul nr.4112/07.06.2018 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 iunie 2018,  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) Managerul de proiect avizează fișele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul 
proiectului, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate. 

Art. 2. - Cu aducere la îndeplinire se încredințează persoanele nominalizate în anexă, 
Compartimentul de contabilitate publică și control intern. 

 
Art. 3. – Cu data prezentei dispoziții se abrogă Dispoziția primarului 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”. 

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

                                                                   Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
                  L.S.________________________ 
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Anexa la  Dispoziția primarului nr. 80/2018 

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția 
deținută în 
instituție 

Corespondent post 
în proiect 

1 Mihaela-Grațiana TISAN 
PAULIUC 

Consilier 
superior 

Manager de proiect 

2. Cosmin UNGUREANU Inspector II Responsabil achiziții 
publice 

3. Romelia RUSU Referent 
superior 

Contabil  

4. Andrei-Dan IVAȘCU Inspector I Inginer tehnic 
5. Marinela IANCU Inspector II  Funcționar 

administrativ 
6. Ecaterina RÎPĂ Inspector 

principal 
Funcționar 

administrativ 
 

 

  

	


