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Dispozitie
Referitor la: stabilire sarcini de serviciu pentru implementarea proiectelor cu 

jinantare nerambursabila

Avand in vedere:

Referatul nr. /17.12.2020 al Serviciului Lucrari Publice §i Serviciului
Proiecte cu Finanjare Intemafionala;

- Prevederile Instrucjiunii Autoritafii de Management pentru Programul Operational 
Regional 2014-2020 nr. 138 / 27.02.2020 privind obligativitatea transmiterii cererilor de 
rambursare / plata / prefinanjare prin aplicafia informatica MySMIS2014 - modulul 
Comunicare §i pentru modificarea §i completarea Instrucjiunii nr. 41 / 29.05.2017;

in temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ aprobat prin 
OUG nr. 57/2019, cu modificarile §i completarile ulterioare;

Primarul Municipiului Slatina 
dispune:

Art. 1. Contractele de prestari servicii / lucrari / fumizare produse, echipamente sau dotari §i 
active necorporale aferente investijiei de baza incheiate in cadrul proiectelor finanjate din 
fonduri nerambursabile vor fi semnate din partea autoritajii contractante de catre persoanele 
autorizate din aparatul propriu de specialitate al primarului Municipiului Slatina, precum §i de 
catre managerul de proiect, responsabilul tehnic sau asistentul de proiect cu atribufii tehnice, 
dupa caz, §i responsabilul achizijii publice numiji prin dispozitie pentru fiecare proiect cu 
finanjare nerambursabila in parte.

Art. 2. Incepand cu data prezentei, pentru proiectele fmanjate din fonduri nerambursabile 
verificarea documentatiilor tehnico-economice §i confirmarea la plata pentru prestarea 
serviciilor de realizare studii de fezabilitate, documentatii de avizare a lucrarilor de interventie, 
proiect tehnic §i detalii de execujie §i alte documentatii cu caracter tehnic, inclusiv recepjia 
acestora, precum §i incadrarea in graficul de prestare a serviciilor se face de catre managerii de 
proiect, responsabilul tehnic , sau asistentul de proiect cu atributii tehnice, dupa caz, numit prin 
dispozijia primarului Municipiului Slatina pentru fiecare proiect in parte.

Art. 3. Incepand cu data prezentei, pentru proiectele finanjate din fonduri nerambursabile, 
responsabilul tehnic sau asistentul de proiect cu atribu{ii tehnice, dupa caz, numit prin dispozitie 
a primarului Municipiului Slatina asigura:
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a) verificarea documentajiilor, urmarirea contractelor de prestari servicii, incadrarea in 
graficul de prestare a serviciilor §i confirmarea la plata pentru verificarea tehnica a 
proiectelor de execute;

b) verificarea, urmarirea contractelor, incadrarea in graficul de prestare a serviciilor §i 
confirmarea la plata pentru servicii / componenta de asistenfa tehnica a proiectantului pe 
perioada de execute a lucrarilor;

c) verificarea, urmarirea contractelor, incadrarea in graficul de prestare a serviciilor §i 
confirmarea la plata pentru serviciile de asistenja tehnica a dirigintelui de §antier;

d) verificarea, urmarirea contractelor, incadrarea in graficul de prestare a serviciilor §i 
confirmarea la plata pentru alte servicii legate direct de sau conexe investijiei de baza;

e) verificarea, urmarirea contractelor de fumizare produse, echipamente sau dotari §i active 
necorporale aferente investitiei de baza, incadrarea in graficul de livrare §i confirmarea la 
plata a acestora;

f) verificarea, urmarirea contractelor de executie lucrari, incadrarea in graficul de execufie a 
lucrarilor §i confirmarea la plata.

Art. 4. (1) incepand cu data prezentei, semnarea situajiilor de plata se face de catre inspectorii 
Serviciului Lucrari Publice numiji prin dispozijie in echipele de management a proiectelor cu 
finanjare nerambursabila in calitate de responsabili tehnici sau asistenji de proiect cu atribujii 
tehnice, dupa caz §i insu§ite prin semnatura de catre managerii de proiect.

(2) Inspectorii din cadrul Serviciului Lucrari Publice verifica §i semneaza situafiile de 
plata pentru lucrarile executate din fonduri cu finanjare nerambursabila (centralizatorul 
situajiilor de lucrari, devize de lucrari, ata§amente de lucrari, balanfa cantitafilor pe articole de 
deviz §i alte documente care alcatuiesc situafiile de plata), verifica incadrarea in oferta, verifica 
incadrarea in specificafiile §i cantitalile din proiectul tehnic §i detaliile de execute, incadrarea in 
valoarea din contractul de execute lucrari a situajiilor de plata prezentate de constructori.

(3) Situafiile de lucrari vor fi verificate de inspectorii din cadrul Serviciului Lucrari 
Publice numai dupa insu§irea acestora de catre diriginjii de §antier desemnafi pentru lucrarea 
respectiva.

(4) Centralizatorul situa^iilor de lucrari se semneaza de constructor, dirigintele de §antier 
desemnat, inspectorul din cadrul Serviciului Lucrari Publice care ocupa pozijia de responsabil 
tehnic sau asistent de proiect cu atribufii tehnice, dupa caz, de managerul de proiect §i 
ordonatorul principal de credite.

Art. 5. Pentru asigurarea rambursarii sumelor solicitate la plata in cadrul proiectelor finanjate 
din fonduri nerambursabile, constructorul, dirigintele de §antier desemnat, responsabilul tehnic 
sau asistentul de proiect cu atribujii tehnice, dupa caz, managerul de proiect §i ordonatorul 
principal de credite semneaza documentele impuse de finanjator, respectiv Sumarul situa|iei 
lucrarilor execute, Sumarul certificatelor lunare (a situajiilor de plata), Registrul NR - NCS, 
Recuperarea avansului platit, Sumarul calcului cotei datorate ISC.

Art. 6. Prevederile articolelor de la 1 la 5 constituie sarcini de serviciu §i completeaza fi§a 
postului, iar refuzul sau neindeplinirea acestora atrage dupa sine raspunderea disciplinara.

Art. 7. Biroul Resurse Umane, Relajii cu publicul din cadrul Direcfiei Generale Management va 
lua masuri pentru completarea fi§elor de post, pentru persoanele care ocupa pozifia de manager



de proiect, responsabil tehnic sau asistent de proiect cu responsabilitafi tehnice, dupa caz, §i 
responsabil achizitii tehnice cu atribujiile ce decurg din prezenta dispozifie.

Art. 8. Prezenta dispozifie se comunica la:
- Institujia Prefectului - Judepil Olt,
- Administratorul public,

Serviciul Lucrari Publice,
Serviciul Proiecte cu Finantare Intemajionala,
Serviciul Achizitii Publice,

- Direcfia Generala Economica - Serviciul Cheltuieli, Financiar - Contabilitate,
- Direcfia Generala Management.

Contrasemneaza, 
Secretar general al municipiului
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