
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnării personalului responsabil cu implementarea proiectului “Achiziție de 

tablete școlare și alte echipamente electronice necesare desfășurării activității didactice în 

mediul on-line în comuna Bicazul Ardelean, județul Neamț” 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere:  

- Ghidul  solicitantului aferent actiunii 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 

pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor 

TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 

- Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Programul Operaţional Competitivitate 2014-

2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2397/2018, astfel cum a fost 

modificat prin Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1223 din 30.10.2020; 

 - Hotărârea nr. 12 din 29.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Achiziție de tablete școlare și alte echipamente electronice necesare desfășurării activității 

didactice în mediul on-line în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” 

- art. 2 din  Hotărârea  nr. 76 din 28.12.2018 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, 

modificată prin Hotărârile nr. 16 din 28.02.2019 și 48 din 10.06.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 686 din 29.01.2021 privind desemnarea 

personalului responsabil cu implementarea proiectului; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e,  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

Art. 1 – (1) Se desemnează persoanele cu atribuții în monitorizarea implementării 

proiectului “Achiziție de tablete școlare și alte echipamente electronice necesare desfășurării 

activității didactice în mediul on-line în comuna Bicazul Ardelean, județul Neamț”, dintre 

membrii echipei de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile 

constituită conform art. 2 din  Hotărârea  nr. 76 din 28.12.2018 a Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean privind aprobarea unor măsuri în domeniul salarizării pentru funcționarii publici 

și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, 

modificată prin Hotărârile nr. 16 din 28.02.2019 și 48 din 10.06.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean, după cum urmează: 

a) Responsabil monitorizare proiect – Lăzăruț Nelu 

b) Responsabil monitorizare proceduri achiziții publice – Florea Gabriel 

c) Responsabil monitorizare financiară – Husaru Simona 



 (2) Atribuțiile și răspunderea persoanelor desemnate în monitorizarea implementării 

proiectului “Achiziție de tablete școlare și alte echipamente electronice necesare desfășurării 

activității didactice în mediul on-line în comuna Bicazul Ardelean, județul Neamț”, decurg din 

Ghidul  solicitantului aferent actiunii 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 

TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-

EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o 

economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru 

e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea 

gradului de utilizare a Internetului, Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat 

prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2397/2018, astfel cum a fost modificat prin 

Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1223 din 30.10.2020, precum și din orice alte acte 

normative aplicabile, din contractul de finanțare și contractul de achiziție publică sub condiția 

obținerii de către beneficiarul proiectului a sursei de finanțare. 

Art. 2 –  (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei 

dispoziții în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-

primarului-2/. 

 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

 

Nr. 11 din 29.01.2021 

                  Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 
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