ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARUL COMUNEI TARCAU

DISPOZITIE

privind adoptarea unor masuri pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri
europene nerambursabile precum si a proiectelor finantate din fonduri guvernamentale

Giini Iulian - primarul comunei Tarciuo judeful Neam{;
Avand in vedere adresele nr.3.453124.03.2017 si nr. 197817.03.2077 ale Agenliei pentru
Finanfarea Investifiilor Rurale prin care comuna Tarcau este notific ata cu privire la seiecgia spre
finanlare a proiectelor ,,Infiinfare sistem de alimentare cu apd potabild qi canalizare menajerd cu stalie
de epurare satele Tarcdu qi Straja, comuna Tarc6u, judelul Neam{" si ,,Reabilitare si modemizare
Camin Cultural sat Tarcau, comuna Tarcau, judetul Neamt" prin Programul Nalional pentru
Dezvoltare Rurald 2014- 2020 precum si Notificarea nt.89737119.07.2017 a Ministerului Dezvbltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene cu privire la includerea in lista de finantare
a proiectelor : ,,Gradinita cu program normal loc.Tarcau, comuna Tarcau, judetul Neamt" si
,, Reabilitare si modemizarc Scoala Straja, comuna Tarcau, judetul Neamt" pentru asigurarea
succesului implementarii acestor proiecte;
Cu respectarea prevederilor:
a) Legii nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
b) Codului Muncii adoptat prin Legea nr. 5312003, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
c) art.l6 alin.(2) , art.21 aIin.(2) si art. 26 alin.(I) si (2) din Legea cadru nr.15312017 privind
salarizareapersonalului platit din fonduri publice;
In temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUN:
Art. L Coordonarea echipelor

de proiect nominalizate prin dispozitii ale primarului comunei
Tarcau se va realiza de catre viceprimarul comunei care va asigura si conlucrarea cu
compartimentul Implementare proiecte precum si cu celelalte compartimente
functionale din organigrama aparatului de specialitate a primarului comunei Tarcau.
Art.2 Orele suplimentare efectuate de personalul din cadrul echipelor de proiect nominalizate
precum si personalul din cadrul celorlalte compartimente functionale ale aparutului de
specialitate a primaruiui comunei Tarcau vor fi evidentiate lunar in pontaje separate de
catre managerii de proiecte si contrasemnate de viceprimarul comunei.
Art.3 Pe parcursul implementarii proiectelor viceprimarul comunei va face propuneri privind
acordarea de premii de excelenta pentru personalul din cadrul echipelor de proiect
precum si din celelalte compartimente functionale ale aparatllui de specialitate a
primarului comunei Tarcau.
Art.4 Prezenta dispozilie se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevdzut de lege, Prefectului Judelului Neam!, personalului din
structura funclionald a administraliei publice locale, gi se aduce la cunoqtinld publicd
prin afigaj la sediul primiriei.
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SECRETAR

- Glieorghe Juncu
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