
   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind cooptarea în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile și 

completarea atribuțiilor prevăzute în fișa postului funcționarului public, Florea Gabriel, 

din cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism  

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 16 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, modificată și completată, ale Regulamentului-Cadru aprobat prin H.G. nr. 

325/2018 cu referire la criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială 

pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, Legii nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 48 din 10.06.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 

pentru completarea HCL nr. 76 din 28.12.2018 privind aprobarea unor măsuri în domeniul 

salarizării pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean 

- Raportul de specialitate nr. 5056 din 12.06.2020 al consilierului cu atribuții de resurse 

umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, care 

susțin completarea atribuțiilor prevăzute în fișa postului funcționarului public, Florea Gabriel, 

din cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, cu atribuții specifice de 

achiziții publice, și cooptarea acestuia în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 

alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – În aplicarea Hotărârii nr. 48 din 10.06.2020 a Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean pentru completarea HCL nr. 76 din 28.12.2018 privind aprobarea unor măsuri 

în domeniul salarizării pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean: 

a) atribuțiile domnului Florea Gabriel, consilier clasa I, grad profesional debutant, 

gradația 5, în cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, cuprinse în fișa 

postului, se completează cu următoarele atribuții privind activitatea de implementarea a 

proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile: 

1. verificarea concordanței dintre legislație și documentația tehnică de execuție; 

2. verificarea respectării cantităților din proiectul tehnic și documentațiile depuse pentru 

decontare; 

3. verificarea respectării din punct de vedere tehnic a prevederilor legale pe durata 

implementării proiectelor; 

4. oferirea suportului tehnic pe parcursul implementării proiectelor pe partea de 

urbanism și construcții civile 

5. participarea în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor. 

  b) salariul de bază al domnului Florea Gabriel, consilier clasa I, grad profesional 

debutant, gradația 5, în cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism se 



majorează cu până la 20%, pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din 

fonduri europene nerambursabile, în funcţie de timpul efectiv lucrat, lunar, după cum urmează: 

1.  până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%; 

2.  între 21 - 40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%. 

 

Art. 2 – Începând cu data de 15.06.2020, atribuțiile domnului consilier Florea Gabriel 

din cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, cuprinse în fișa postului, se 

completează cu atribuții privind activitatea de achiziții publice, respectiv: 

a) elaborarea strategiei anuale de achizitii publice conform prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și  ale H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziții publice/acordului cadru, cu modificările și completările 

ulterioare;  

b) elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi 

priorităţilor comunicate de compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, conform 

Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 

achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

c) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de 

atribuire (caiete sarcini, strategii de contractare, etc.; în cazul achizițiilor complexe va colabora 

cu structura – compartimentul beneficiar care va furniza informațiile necesare pentru elaborarea 

documentației); 

d) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, aşa cum sunt acestea prevăzute de 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;  

e) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;  

f) întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord cadru 

încheiat;  

g) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate (SEAP sau alte forme de 

publicitate), astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 

confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;  

h) elaborarea notelor justificative în toate situaţiile în care se aplica si se respecta 

procedura de atribuire, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentelor de 

specialitate;  

i) întocmirea referatului pentru emiterea dispozitiei de constituire a comisiei de evaluare 

a ofertelor;  

j) asigurarea secretariatului comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecărui 

contract de achiziţie publică (întocmirea proceselor verbale a şedinţelor de deschidere, 

declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate şi rapoartelor procedurilor de atribuire), 

după caz; 

k) urmărirea îndeplinirii și respectării clauzelor din contracte de achiziţie publică;  

l) întocmirea oricăror raportări către ordonatorul principal de credite sau alte instituții 

privind solicitările din domeniul achizițiilor publice,  

m) îndeplinirea tuturor sarcinilor ce decurg în sarcina sa din legislația privind achizițiile 

publice și procedurile de achiziții, în vigoare;  

n) predarea periodică (anual) la arhiva instituției, a documentelor pe care le gestionează, 

în conformitate cu nomenclatorul arhivistic. 

 Art. 3 – (1) Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

 (2) Eventualele nemultumiri legate de stabilirea salariului de bază și a celorlalte drepturi 

de natură salarială pot fi contestate în condițiile art. 37 din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 

prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

Nr. 147 din 12.06.2020 

                        Avizat pentru legalitate 

                       Secretar General, Jolteag Gicuța 



 

 




