RO MAN IA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA ~IEUT
PRIMAR

DISPOZITIE
privind nominalizarea personalului din cadrul Primariei comunei Sieut, care face parte din echipele
de management de proiect, precum si de implementare a proiectului ,,Tmbunatafirea confinutului
digital ~i a infrastructurii TIC in $coa/a gimnaziala SIEUT si scoli/e apartinatoare: Scoala gimnazia/a
Sebis, Scoala primara Rustior si Scoala Primara Lunca"

(

Primarul comunei $ieu\,
Avand in vedere:
- referatul Secretarului general al comunei $ieu\;
- prev~derile Hotararii Consiliului local al comunei $ieut nr.4 din 28.01.2021, privind aprobarea
proiectului: ·~,lmbunatafirea confinutului digital ~i a infrastructurii TIC in $coala gimnaziala SIEUT si
scoli/e apartinatoare: Scoa/a gimnazia/a Sebis, Scoala primara Rustior si Scoala Primara Lunca"
fn conformitate cu:
-prevederile Ghidului solicitantului aferent Axei prioritare 2 - Tehnologia lnformatiei §i Comunicatiilor
(TIC} pentru o economie digitala competitive, Prioritatea de investi\ii 2c. - Consolidarea aplicatiilor TIC
pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre§terea
gradului de utilizare a lnternetului, Actiunea 2.3.3 - lmbunata\irea con\inutului digital ?i a infrastructurii TIC
sistemice in domeniul e-educa\ie, e-incluziune, e-sanatate ?i e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCATIE;
-prevederile O.U.G. nr. 144 / 2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfa?urarii in condi\ii de preven\ie a activita\ilor didactice aferente anului ?colar
2020/2021 in contextul riscului de infec\ie cu coronavirus SARS-CoV-2, cu modificarile §i completarile
ulterioare;
-prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1186 din 19.10.2020 pentru modificarea
?i completarea Ghidului Solicitantului aferent Ac\iunii 2.3.3 - lmbunata\irea con\inutului digital ?i a
infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educa\ie, e-incluziune, e-sanatate ?i e-cultura - SECTIUNEA EEDUCATIE, Axa prioritara 2 - Tehnologia lnforma\iei §i Comunica\iilor (TIC} pentru o economie digitala
competitiva, Prioritatea de investi\ii 2c. - Consolidarea aplica\iilor TIC pentru e-guvernare, e-inva\are, eincluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv specific OS2.4 - "Cre;,terea gradului de utilizare a lnternetului",
Programul Opera\ional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr.
2397 / 2018, cu modificarile ulterioare;
- prevederile art. 16 alin (1)-(8} din Legea - cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice
In temeiul dispozitiilor art.196 (1) litera b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei
nr.57/2017 privind Codul administrativ,
DISPUN:
Art. 1. lncepand cu data de 28.01.2021, se nominalizeaza persoanele care fac parte din echipa de
implementare a proiectului ,,fmbunatafirea confinutului digital ~i a infrastructurii TIC in $coala
gimnazia/a SIEUT si scoli/e apartinatoare: Scoa/a gimnazia/a Sebis, Scoala primara Rustior si
Scoa/a Primara Lunca", dupa cum urmeaza:
- Ivan Mihai-Gheorghe - Primarul comunei ~ieut;
Art. 2. Atributiile membrilor echipei de proiect nominalizati la art.1 din prezenta dispozitie, se
exercita in concordanta cu dispozitiile prevazute de contractul de finantare si in proiectul tehnic,
exercitandu-se pana la finalizarea acestora.

/'2,

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-N.AS.AUD
UAT COMUNA SIEUT
SECRET AR GENERAL
Nr.320 din 28.01.2021
I
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REFERAT
privind nominalizarea personalului din cadrul Primariei comunei Sieut, care face parte din echipele de
management de proiect, precum si de implementare a proiectului Jmbunafafirea confinufului digital ~i a
infrasfructurii TIC in $coala gimnaziala S/EUT si scolile aparlinafoare: Scoala gimnaziala Sebis, Scoa/a
primara Rusfior si Scoala Primara Lunca
0

(

Subsemnatul Gotea Dumitru, secretarul general al comunei $ieut,
Avand in vedere :
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei $ieut nr.4 din 28.01.2021 , privind aprobarea
proiectului: ~Jmbunatafirea confinutului digital 9i a infrasfructurii TIC in $coa/a gimnaziala SIEUT si scolile
aparlinafoare: Scoa/a gimnaziala Sebis, Scoa/a primara Rusfior si Scoa/a Primara Lunca"
in conformitate cu:
-prevederile Ghidului solicitantului aferent Axei prioritare 2 - Tehnologia lnformatiei §i Comunicatiilor
(TIC) pentru o economie digitala competitive, Prioritatea de investi\ii 2c. - Consolidarea aplicatiilor TIC
pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre§terea
gradului de utilizare a lnternetului, Actiunea 2.3.3 - lmbunatatirea continutului digital 9i a infrastructurii TIC
sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate 9i e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCATIE;
-prevederile O.U.G. nr. 144 / 2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfa9urarii in condi\ii de preven\ie a activita\ilor didactice aferente anului 9colar
2020/2021 in contextul riscului de infec\ie cu coronavirus SARS-CoV-2, cu modificarile §i completarile
ulterioare;
-prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1186 din 19.10.2020 pentru modificarea
~i completarea Ghidului Solicitantului aferent Ac\iunii 2.3.3 - lmbunatatirea continutului digital ~i a
infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate ~i e-cultura - SECTIUNEA EEDUCATIE, Axa prioritara 2 - Tehnologia lnforma\iei §i Comunica\iilor (TIC) pentru o economie digitala
competitiva, Prioritatea de investi\ii 2c. - Consolidarea aplica\iilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, eincluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv specific OS2.4 - "Cre9terea gradului de utilizare a lnternetului
Programul Operational Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr.
2397 / 2018, cu modificarile ulterioare;
- prevederile art. 16 alin (1)-(8) din Legea - cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice
in temeiul dispozitiilor art.196 (1) litera b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei
nr.57/2017 privind Codul administrativ,
0
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PROPUN DOMNULUI PRIMAR

- nominalizeaza unor persoane care 9i faca parte din echipa de implementare a proiectului
,,imbunatafirea confinutului digital ~; a infrastructurii TIC in $coala gimnaziala SIEUT si scolile
apartinatoare: Scoala gimnaziala Sebis, Scoala primara Rustior si Scoala Primara Lunca", ddin
randul demnitarilor si/sau a functionarilor publici sau personal contractual din cadrul primaruiei comunei
$ieut
Rog a lua in considerarea referatul meu 9i fa\a de cele prezentate mai sus va rog domnule primar,
sa dispune\i.
Cu stima ,
Secretar general al co~ unei
1
Gotea !Jumifw 1 ,

Art.3.Functia de demnitate publica din cadrul echipei de proiect, nominalizata la art.1, beneficiaza
pana la finalizarea implementarii proiectului, de o majorare salariala de pana la 25%, aplicata la
indemnizatia lunara.
Art. 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza persoanele
nominalizate la art. 1 si 2, precum si compartimentul buget finante contabilitate din cadrul Primariei
comunei Sieut.
I
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Art. 6 Prezenta dispozitie se comunica:
- lnstitutiei Prefectului Judetului Bistrita Nasaud
- Primarului comunei Sieut
- Persoanelor nominalizate la art. 1. din prezenta dispozitie.

PRIMAR ,
Ivan Mih~i-Gheorghe
CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al CRmunei ~ieut
Go~ a Dumttru --
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