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DISPOZIŢIA  Nr.140/30.08.2019

Privind  activitatea desfasurata in cadul echipei de proiect “INVESTIM IN VIITOR”ID
101765 pe luna august 2019 

            Primarul comunei  Scărişoara, judetul Alba;

Văzând referatul de specialitate nr.  3911/30.08.2019, întocmit de Suciu Maria, referent în
cadrul  Primăriei comunei Scărişoara ,   privind activitatea desfăşurată  pe luna  august 2019  a
echipei  de  implementare  al  proiectului   „INVESTIM  ÎN  VIITOR”  din  cadrul  Programului
Operaţional Capital Uman 2014-2020 , Axa prioritară 4.Incluziune socială şi combaterea sărăciei ,
Prioritetea de investiţie 9.II.Integrarea socio economica a comunităţilor marginalizate , cum ar fi
romii-apel de proiecte nr. 1 –pentru regiunile mai puţin dezvoltate , obiectiv specific 4.1- r educerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din cominităţile marginalizate în
care există populaţie aparţinănd cominităţii rome , prin implementarea de măsuri intregrate – Cod
generat MySMIS – 101765, NR.491521/17.08.2017, înregistrat sub nr. 10906/23.08.2017 , anexa nr.
5 – Acordul încheiat  între Beneficiari  şi parteneri  si  conform Expert  buget  din data de 28.06.2018-
Scarisoara act aditional nr 1 ;
Luând  în considerare prevederile :
-art. 16 al (3),(4),(5) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- art . 4 al (1) şi (2) din H.G.R 325/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului –cadru privind
stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor de acordare a
procentului de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri publice ,
cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.196 al.( 1) lit.b,din Ordonanţă de Urgenţă  nr. 57/2019 din iulie 2019 -privind
codul administrative:

DISPUNE :

Art. 1  În  luna  august  2019, membrii    echipei de implementare al proiectului  „INVESTIM ÎN
VIITOR” din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 , Axa prioritară 4.Incluziune
socială  şi  combaterea  sărăciei  ,  Prioritetea  de  investiţie  9.II.Integrarea  socio  economica  a
comunităţilor  marginalizate  ,  cum ar fi  romii-apel  de proiecte  nr.  1 –pentru regiunile  mai  puţin
dezvoltate  ,  obiectiv  specific  4.1-  reducerea  numărului  de  persoane  aflate  în  risc  de  sărăcie  şi
excluziune  socială  din  cominităţile  marginalizate  în  care  există  populaţie  aparţinănd  cominităţii
rome  ,  prin  implementarea  de  măsuri  intregrate  –  Cod  generat  MySMIS  –  101765,
NR.491521/17.08.2017, înregistrat sub nr. 10906/23.08.2017 , anexa nr. 5 – Acordul încheiat între
Beneficiari  şi  parteneri  ,au efectuat  un numar  de  84 ore/luna  ,  conform Expert  buget  din  data  de
28.06.2018-Scarisoara act aditional nr 1 astfel:
1.Suciu Maria –referent  în cadrul  primăriei comunei Scărişoara şi  expert coordonator în cadrul
proiectului„INVESTIM ÎN VIITOR”  -42 ore /luna  şi un salariu de 549 lei  pe activitatea 5.1
                                                              - 42 ore /luna  şi un salariu de 549 lei  pe activitatea 5.2
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2.Pasca Adrian – paznic în cadrul  primăriei comunei Scărişoara şi  facilitator comunitar 1 în cadrul
proiectului„INVESTIM ÎN VIITOR”  -42 ore /luna  şi un salariu de 346 lei  pe activitatea 5.1
                                                              - 42 ore /luna  şi un salariu de 346  lei  pe activitatea 6.1
3.Pasca Alin Teodor– paznic în cadrul  primăriei comunei Scărişoara şi  facilitator comunitar 1 în
cadrul proiectului„INVESTIM ÎN VIITOR”-42 ore /luna  şi un salariu de 394 lei  pe activitatea 5.1
                                                                     - 42 ore /luna  şi un salariu de 394  lei  pe activitatea 6.1

Art.2.  În luna  august  2019,  pentru activitatea  desfaşurată de echipa de proiect conform orelor
prestate, fiecărui   membru i se acordă urmatorea majorare salarială  :   

a)  pentru   84  ore  ,se  acordă  o  majorare  salarială  de  50%,pentru  coordonatorul  din  cadrul
proiectului„INVESTIM ÎN VIITOR”  ;
b)pentru  84 ore se acordă o majorare salarială de 50%, (din care 5 zile concediu de odihnă)  pentru
facilitatorul comunitar 1  din cadrul proiectului„INVESTIM ÎN VIITOR”  ;    
c) pentru  84 ore se acordă o majorare salarială de 50%,(din care 11 zile concediu de odihnă)  pentru
facilitatorul comunitar 2 din cadrul proiectului„INVESTIM ÎN VIITOR 
 
ART.  3 Prezenta  dispoziţie  poate  fi  contestată  potivit  prevederilor  Legii  contenciosului
administrativ nr. 554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare . 

Prezenta  se  comunică  :  Instituţia   Prefectului  Alba  ,Primar   ,  Compartiment  Financiar
Contabil,Resurse Umane , persoanelor în cauză.
                                      

PRIMAR ,                                                                    AVIZAT ,
         COSTEA CRISTIAN VASILE                                           SECRETAR COMUNĂ 
                                                                                                        TĂRTĂRIAN SOFIA
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