ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
UAT ICOANA
Dispoziția nr.78
Din data de 03.07.2020
Privind construirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului “
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO₂
SI MODERNIZAREA CLADIRII SCOALA ICOANA CORP B IN COMUNA ICOANA,
JUDETUL OLT”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI
PUBLICE
Vizând referatul nr. 1320/03.07.2020 întocmit de către Nicolaita Viorel –secretar
general,
În baza prevederilor Ghidului Solicitantului – POR 2014-2020 a cerințelor cererii de
finanțare, a art. 16 din LEGEA – CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, a art. 155, alin (1), lit “d” și alin. (5), lit. “d” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Primarul Ancuta Gabriela Mariana,
DISPUNE
Art.1 Numesc Uniunea de Implementare a Proiectului (UIP) IMBUNATATIREA
EFICIENTEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO₂ SI MODERNIZAREA
CLADIRII SCOALA ICOANA CORP B IN COMUNA ICOANA, JUDETUL OLT” având
următoarea componență:
- Ancuta Gabriela Mariana- manager de proiect
- Toma Cristina- responsabil tehnic
- Matei Florin Dragos- responsabil financiar
Art.2 Echipa de proiect 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 funcționarii nominalizați la art.1 în echipa de proiect în cadrul proiectului mai sus
menționat vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului, conform prevederilor legale.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează UIP prevazută la art.1 si Primarului
Ancuta Gabriela Mariana în calitate de reprezentant legal al proiectului.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se incredințează echipa de proiect și se
comunică AM POR și membrilor echipei de implementare.
Prezenta se difuzează astfel:

1 ex dosar dispoziții;
1 ex instituția prefectului;
1 ex dosar investiție;
1 ex membrii echipei;
1 ex AM POR.
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