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Dispoziţie 

Referitor la: numire echipă de proiect a UAT Municipiul Slatina pentru implementarea 

proiectului „Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului i de 

planificare urbană in Municipiul Slatina, judetul Olt" 

Având in vedere: 
- referatul nr. 5(t/2 /01,0Z,101/ al managerului public i al Serviciului Proiecte cu 

Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Slatina; 
- prevederile art. 16 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările i completările ulterioare, 
in temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. 

b) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Primarul Municipiului Slatina 
Dispune: 

Art. 1. Se numeşte echipa de proiect a UAT Municipiul Slatina pentru implementarea proiectului 
„Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului i de planificare 
urbană in Municipiul Slatina, judetul Olt", in următoarea componenţă: 

D Manager de proiect — Militaru Alin - Cristian, Consilier Serviciul Proiecte cu 
Finanţare Internaţională, având următoarele atribuţii in cadrul proiectului: 

- supraveghează desfăşurarea proiectului ş gestionează echipa proiectului; 
asigură managementul proiectului — organizaţional i conceptual; 
participă la diferite şedinţe i la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea 

adecvată a acestora; 
coordonează activităţile administrative legate de respectarea regulilor in materie de 
achiziţii, publicitate, incheierea contractelor, verificarea oportunităţii şi realităţii 

cheltuielilor efectuate. 

Responsabil P.U.G. — Birin Adrian - Ciprian, Şef Serviciu Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, având următoarele atribuţii în cadrul proiectului: 
participă la pregătirea documentaţiei de achiziţie publică ş la derularea achiziţiei de 
prestări servicii / furnizare bunuri; 
verifică asigurarea calităţii prevăzute în documentaţia tehnică şi in contract i se 
asigură că documentaţia este intocmită conform prevederilor legale ş prevederilor 
din caietul de sarcini i contract; 
verifică colectarea tuturor informaţiilor necesare, a PUZ-urilor ş a PUD-urilor 
existente, pentru elaborarea P.U.G. şi se asigură că toate aceste date sunt preluate în 
documentaţia tehnică i transpuse in formatul GIS; 

- participă la recepţia cantitativă i calitativă a serviciilor i echipamentelor 
intocmeşte actele de recepţie. 
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> Responsabil colectare date — Şuşală Mihaela - Cristina, Inspector Serviciul 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, având următoarele atribuţii in cadrul proiectului: 
colectează date referitoare la terenuri, reţele edilitare, informaţii pedologice, zone de 
risc natural, precum i orice alte informaţii existente la nivelul instituţiei necesare 
pentru elaborarea P.U.G. şi se asigură că toate aceste date sunt transmise prestatorului 
şi, ulterior, sunt preluate In documentaţia tehnică şi transpuse in formatul GIS; 
participă la pregătirea documentaţiei de achiziţie publică i la derularea achiziţiei de 
prestări servicii / furnizare bunuri; 
verifică asigurarea calităţii prevăzute 1n documentaţia tehnică ş in contract; 
participă la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor şi echipamentelor 
intocmeşte actele de recepţie; 

> Responsabil tehnic — Abagiu Gheorghe Claudiu, Inspector Serviciul Lucrări Publice, 
având următoarele atribuţii in cadrul proiectului: 
verifică existenţa avizelor, valabilitatea acestora şi respectarea prevederilor legale de 
către prestator / contractor; 
participă la pregătirea documentaţiei de achiziţie publică şi la derularea achiziţiei de 
prestări servicii / furnizare bunuri; 
participă la recepţia cantitativă i calitativă a serviciilor, echipamentelor şi lucrărilor 

Intocmeşte actele de recepţie; 
urmăreşte prestarea serviciilor, livrarea i instalarea echipamentelor aferente 
contractului conform graficului activităţilor; 

urmăreşte execuţia lucrărilor necesare pentru instalarea celor 45 de staţii de 
reIncărcare pentru vehicule electrice, care vor fi achiziţionate centralizat de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administraţiei; 

verifică i semnează situaţiile de plată aferente proiectului şi preia de la executant / 
furnizor cartea / instrucţiunile de utilizare i Intreţinere a sistemelor i a staţiilor de 
reincărcare; 

> Responsabil I.T. — Moisiu Leonid - Augustin, Director General Direcţia Generală 

Management, având următoarele atribuţii in cadrul proiectului: 
participă la pregătirea documentaţiei de achiziţie publică şi la derularea achiziţiei de 
prestări servicii / furnizare bunuri; 
verifică asigurarea calităţii prevăzute in documentaţia tehnică şi In contract; 
participă la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor şi echipamentelor şi 

intocmeşte actele de recepţie; 

este responsabil cu transpunerea documentaţiei in format GIS şi gestionarea aplicaţiei 

electronice; 
transmite pentru soluţionare neconformităţile si neconcordanţele aplicaţiei, apărute pe 
parcursul implementarii proiectului. 

> Responsabil achiziţii — Moanţă Daniela, Şef Serviciu Achiziţii Publice, având 
următoarele atribuţii In cadrul proiectului: 

- se asigură că documentaţiile de atribuire pentru achiziţiile publice sunt Intocmite 
corespunzător şi participă la licitaţiile pentru desemnarea prestatorului serviciilor / 
furnizorul bunurilor ş pentru restul achiziţiilor publice prevăzute in cadrul 
proiectului; 
asistă echipa tehnică la elaborarea contractului de prestări servicii / furnizare de 
bunuri i pentru restul contractelor prevăzute in cadrul proiectului; 

- asistă responsabilul tehnic la verificarea asigurării calităţii prevăzute in documentaţia 

tehnică / oferta tehnică i in contract; 
transmite Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională In timp util documentele de 
achiziţie necesare intocmirii cererilor de transfer. 
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Responsabil financiar — Stoicănescu Ileana, Şef Serviciu Cheltuieli, Financiar, 
Contabilitate, având următoarele atribuţii 1n cadrul proiectului: 

- coordonează activităţile necesare pentru o bună desfăşurare a activităţii de 
contabilitate a proiectului; 
urmăreşte bugetul proiectului pe perioada de implementare i asigură efectuarea 
plăţilor contractate; 
transmite Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională in timp util documentele 
financiare necesare intocmirii cererilor de transfer; 

- se asigură că documentele financiare legate de proiect sunt completate i predate. 
Art. 2. Activitatea echipei de proiect nominalizate la art. 1 incepe de la data emiterii prezentei 

dispoziţii. 
Art. 3. Biroul Resurse umane, relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei Generale Management va 
completa cu atribuţiile corespunzătoare fişa postului persoanelor nominalizate la art. 1. 
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

Instituţia Prefectului — judeţul Olt; 
Persoanele nominalizate la art. 1; 
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională; 

Direcţia Generală Management. 

:\ Contrasemneadi 
Secretar General al Municipiul i Slatina 

Constantin:= Ign.,R, tnWMOŢ Mihai — Ion DI 
\, \'':. 1 \ 
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