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Dispozitie
Referitor la: modificare art. 1 din Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr.
655/21.04.2020 privind nuntire echipd pentru implementarea proiectului ”e-Incarcare —
proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in
Municipiul Slatina”.
Avand In vedere:
- referatul nr.
al Serviciului Proiecte cu Finantare Internationals §i a
managerului public din cadrul PrimSriei Municipiului Slatina;
_
- prevederile contractului de finantare nr. 6/GES/l 5.04.2020 incheiat intre Administratia
Fondului pentru Mediu §i Municipiul Slatina;
- prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Slatina nr. 655/21.04.2020;
- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative, cu modificSrile §i completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. a) si lit. e) coroborat cu prevederile art. 196
alin. (1) lit. b) din Ordonanja de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Primarul Municipiului Slatina
Dispune:
Art. I Articolul 1 al Dispozitiei Primarului Municipiului Slatina nr. 655/21.04.2020
privind numire echipd pentru implementarea proiectului "e-lncarcare - proiect de dezvoltare a
infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina” se
modifies §i va avea urmStorul cuprins:
______“Art. 1. Se nume§te echipa pentru implementarea proiectului ”e-fncarcare - proiect de
dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in
Municipiul Slatina”, finan|at de Administratia Fondului pentru Mediu, in urmatoarea
componen{a:
1. Manager de proiect — Militaru Alin - Cristian, Consilier Serviciul Proiecte cu
Finantare Intemationala, avand urmatoarele atributii in cadrul proiectului:
supravegheaza desfasurarea proiectului §i gestioneaza echipa proiectului;
- asigura managementul proiectului — organizational §i conceptual;
participa la diferite §edinte §i la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea
adecvata a acestora;
- coordoneaza activitatile administrative legate de respectarea regulilor in materie de
achizitii, publicitate, incheierea contractelor, verificarea oportunit&tii §i realitatii
cheltuielilor efectuate.
2. Asistent de proiect - Patra^coiu Cristiana - Adriana, $ef Serviciu Lucrari Publice,
avand urmatoarele atributii in cadrul proiectului:
- asista managerul de proiect in demersurile sale;
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-

urmare^te impreuna cu responsabilul tehnic, executia lucrarilor de investitii aferente
contractului conform graficului activitatilor, livrarea si instalarea echipamentelor
prevazute in proiect, fara a se substitui atributiilor dirigintelui de §antier;
- participa impreuna cu responsabilul tehnic la receptia cantitativa §i calitativa a
echipamentelor §i lucrarilor pe categorii de lucrari §i intocme§te actele de receptie;
verifica §i semneaza impreuna cu responsabilul tehnic situatiile de plata pentru
echipamente si lucrari aferente proiectului;
3. Responsabil tehnic - Abagiu Gheorghe Claudiu, Inspector Serviciul Lucrari Publice,
avand urmatoarele atributii in cadrul proiectului:
- verifica existenta avizelor, valabilitatea acestora si respectarea prevederilor legale de
catre contractor;
- participa la pregatirea documentatiei de achizitie publica si la derularea achizitiei de
lucrari / prestari servicii / fumizare bunuri, echipamente si dotari;
- participa la receptia cantitativa §i calitativa a echipamentelor §i lucrarilor pe categorii
de lucrari si intocme§te actele de receptie;
- urmareste executia lucrarilor de investitii aferente contractului conform graficului
activitatilor, livrarea §i instalarea echipamentelor prevazute in proiect, fara a se
____
substitui atributiilor dirigintelui de santier;
- verifica si semneaza situatiile de plata pentru lucrari si echipamente aferente
proiectului §i preia de la executant / prestator / fumizor cartea / instructiunile de
~ utilizare §i intretinere a sistemelor.
~
4. Responsabil mobilitate - Dascalu Claudiu Lucian, Director Directia Administrarea
Strazilor §i Iluminatului Public, avand urmatoarele atributii in cadrul proiectului:
- participa la pregatirea documentatiei de achizifie publica §i la derularea achizitiei de
__lucrari / prestari servicii / fumizare bunuri, echipamente_§i dotari;
- verifica asigurarea calitafii prevazute in documentatia tehnica §i in contract;
- participa la receptia cantitativa §i calitativa a echipamentelor §i a lucrarilor pe
categorii de lucrari §i intocme§te actele de receptie.
5. Responsabil achizitii — Nedeloiu Fiorina, Consilier Serviciul Achizitii Publice,
avand urmatoarele atributii in cadrul proiectului:
se asigura ca documentatiile de atribuire pentru achizitiile publice sunt intocmite
corespunzator §i participa la licitajiile pentm desemnarea executantilor lucrarilor de
constructii /fumizorii echipamentelor §i dotarilor si pentm restul achizhiilor publice
prevazute in cadrul proiectelor;
asista echipa tehnica la elaborarea contractului de execute / fumizare de bunuri,
echipamente §i dotari §i pentm restul contractelor prevazute in cadml proiectului;
- asista responsabilul pentm probleme tehnice la verificarea asigurarii calitatii
prevazute in documentatia tehnica/oferta tehnica §i in contract;
______=__transmite Serviciului Proiecte cu Finantare Intemationala in timp util documentele de
achizitie necesare intocmirii cererilor de decontare.
6. Responsabil financiar — Stoicanescu Ileana, §ef Serviciu Cheltuieli, Financiar,
Contabilitate, avand urmatoarele atributii in cadml proiectului:
- coordoneaza activitajile necesare pentm o buna desfa§urare a activitatii de
contabilitate a proiectului;
urmare§te bugetul proiectului pe perioada de implementare §i asigura efectuarea
platilor contractate;
- transmite Serviciului Proiecte cu Finantare Intemationala in timp util documentele
financiare necesare intocmirii cererilor de decontare;
se asigura ca documentele financiare legate de proiect sunt completate §i predate.”
Art. II Biroul Resurse Umane, Relafii cu Publicul din cadml Directiei Generale
Management va face demersurile pentm completarea fi§ei postului domnului Abagiu Gheorghe
Claudiu cu atributiile aferente proiectului ”e-tncarcare - proiect de dezvoltare a infrastructurii
de alimentare a vehiculelor cu energie electrica in MunicipiulSlatina”;
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Art. Ill Celelalte prevederi ale Dispozijiei Primarului Municipiului Slatina nr.
655/21.04.2020 privind mtmire echipa pentru implementarea proiectului "e-Incarcare — protect
de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehicidelor cu energie electricd in Mimicipiul
Slatina” raman in vigoare;
Art. IV Prezenta dispozijie se comunica la:
Institupa Prefectului - judepil Olt;
Persoanele nominalizate la art. 1;
Serviciul Proiecte cu Finantare Intemationala;
Directia Generala Management.
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