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Dispozitie
Referitor la: numire echipa de proiect a UAT Municipiul Slatina pentru implementarea 
proiectului ,y4chizitia de dispozitive medicate - PREVENTIE SARS CoV— 2 pentru unitdtile 
de invatamantpreuniversitar de stat din Municipiul Slatina”

Avand in vedere:
- referatul nr. 7~733p/&%-lo. 2obal managerului public §i al Serviciului Proiecte cu 

Finantare Intemationala din c^adrul Primariei Municipiului Slatina;
- prevederile art. 16 alin. (3) din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice, cu modificarile §i completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrate aprobat prin OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si completarile ulterioare,

Primarul municipiului Slatina 
Dispune:

Art. 1. Se nume§te echipa de proiect a UAT Municipiul Slatina pentru implementarea proiectului 
,yAchizitia de dispozitive medicate - PREVENTIE SARS CoV - 2 pentru unitdtile de 
invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Slatina”, avand urmatoarea component^:

- Manager de proiect - $erban Cristiana;
- Asistent de proiect - Ghiorghija Cristina Elena;
- Responsabil tehnic — Patra§coiu Cristiana Adriana;

Responsabil financiar - Matei Ramona;
Responsabil achizifii — Nedeloiu Fiorina;
Responsabil grup pnta — LSpadatu Andreea Livia;
Responsabil comunicare - Abagiu Maria Cristina.

Art. 2. Activitatea echipei de proiect nominalizate la art. 1 
vigoare contractul de finantare aferent proiectului.

Art. 3. Biroul Resurse umane, relatii cu publicul din cadrul Direcliei Generale Management va 
completa cu atribufiile corespunz3toare fi§a postului persoanelor nominalizate la art. 1 la intrarea 
in vigoare a contractului de finantare.
Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica la:

Institutia Prefectului — judepil Olt;
Persoande-nominalizate la art. 1;

mRroIecreJcu Finantare Intemationala;

va incepe in ziua in care intra in

agement.
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