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          DISPOZIŢIA nr. 2 

din  05 ianuarie 2022 

 

privind constituirea echipei de implementare a proiectului „ Dotarea Serviciului Public 

de Gospodărire Comunală în Comuna Șincai, județul Mureș” 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând Raportul de specialitate nr. 25/04.01.2022 întocmit de către Secretarul general 

unității – administrativ teritoriale Comuna Șincai, delegat, prin care se propune constituirea echipei de 

implementare a proiectului „ Dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală în Comuna Șincai, 

județul Mureș”. 

Văzând Contractul de finanțare nr. C 1920 074X 2046 7280 7893/20.05.2021 încheiat între 

A.F.I.R. România pe de o parte și U.A.T. Comuna Șincai pe de altă parte, încheiat pentru implementarea 

proiectului „ DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA 

ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”; 

Având în vedere prevederile  

- art.16 din Legea 153/2017 CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 365 și următoarele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Hotărârii nr.  325/2018 pentru 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. 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. c) și lit. e) coroborat cu alin. (4) lit. a, alin. (5) lit. 

d), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (4) și alin. (5), art. 199 alin. (1) și alin. (2), art. 243 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

DISPUNE: 

 Art.1. Se constituie echipa de implementare a proiectului „ Dotarea Serviciului Public de 

Gospodărire Comunală în Comuna Șincai, județul Mureș”, având următoarea componență: 

Nr. 

crt.  
Nume și prenume 

Funcția deținută în 

cadrul echipei de 

implementare 

Funcția în aparatul 

de specialitate al 

Primarului 

1. Toma Dragoș Manager de proiect Consilier Juridic 

2. Mărginean Mădălina 

Responsabil 

financiar/achiziții 

publice  

Consilier Achiziții 

Publice 
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Art. 2. – (1) Începând cu data de 01.12.2021, personalul nominalizat la art. 1 din prezenta 

beneficiază de majorarea salariilor de baza cu până la 50%. Această majorare se aplică proporțional cu 

timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect. 

(2) Activitățile prestate de către personalul nominalizat în echipa de implementare a proiectului 

sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului aferente proiectului, atribuții care completează 

fișele  de post ale funcției de bază dețiune în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Șincai. 

Art.3. Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către persoanele 

nominalizate la art. 1 și de către personalul responsabil din cadrul Compartimentului Financiar, 

Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice.  

Art.4.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, 

prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de 

legalitate. 

Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată în termenul și în condițiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.6. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – 

ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanelor nominalizate la art. 1, 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.

  

 

  PRIMAR                                                                              p. SECRETAR GENERAL U.A.T 

VASILE POP                                                                                  ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.  25 din data de 04.01.2022  

privind constituirea echipei de implementare a proiectului „ Dotarea Serviciului Public de 

Gospodărire Comunală în Comuna Șincai, județul Mureș” 

Domnule Primar Pop Vasile: 

  Subsemnatul Onac Dan - Cristian  având funcția de referent în cadrul 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al comunei Șincai În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 32 și următoarele 

din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la întocmirea prezentului raport de 

specialitate . 

Având în vedere prevederile  

- art.16 din Legea 153/2017 CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 365 și următoarele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Hotărârii nr.  325/2018 pentru 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. 

  (1) Întrucât Contractul de finanțare nr. C 1920 074X 2046 7280 7893/20.05.2021 încheiat între 

A.F.I.R. România pe de o parte și U.A.T. Comuna Șincai pe de altă parte, încheiat pentru implementarea 

proiectului „ DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA 

ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” a început să își producă efectele juridice, fapt pentru care s-au demerat 

procedurile necesare în vederea implementării proiectului ante - menționat, 

  (2) Raportat la dispozițiile legale ante – menționate, personalul din instituțiile și/sau autoritățile 

publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază 

de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție/îndemnizațiilor de încadrare cu 

până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat., 

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

 Să nominalizați membrii echipei de implementare a proiectului „ Dotarea Serviciului Public de 

Gospodărire Comunală în Comuna Șincai, județul Mureș”. 

 

 

 

 

Funcția: p. Secretar General U.A.T. 

………………….………………… 

 

Onac Dan - Cristian 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  
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