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Nr.  -17 / 2020

Dispozitie

Referitor la: numire echipa pentru implementarea proiectului "e-inctircare — project de

dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricii in Municipiul

Slatina".

Avand in vedere:
- referatul nrçj'/Q.J, fIal Serviciului Proiecte cu Finantare Internationala i a

managerului public din cadhil Primariei Municipiului Slatina;
- prevederile contractului de finantare nr. .43/15.04.2020 incheiat intre Administratia

Fondului pentru Mediu §i Municipiul Slatina;
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. a) *i e) coroborat cu prevederile art. 196 aim.

(1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Primarul Municipiului Slatina
Dispune:

Art. 1. Se nume§te echipa pentru implementarea proiectului "e-Incarcare — project de
dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electricii in Municipiul
Slatina", finantat de Administratia Fondului pentru Mediu, in urrnatoarea componenta:

1. Manager de project — Militaru Alin - Cristian, Consilier Serviciul Proiecte cu
Finantare Internationala, avand urmatoarele atributii in cadrul proiectului:

- supravegheaza desfawrarea 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 oportunitatii i realitatii
cheltuielilor efectuate.

2. Asistent de project — Patra§coiu Cristiana - Adriana, Sef Serviciu Lucrari Publice,
avand urmatoarele atributii in cadrul proiectului:

- asista managerul de project in demersurile sale;
urmare§te impreuna cu responsabilul tehnic, executia lucrarilor de investitii aferente
contractului conform graficului activitatilor, livrarea i instalarea echipamentelor
prevazute in proiect, lard 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;
verified §i semneaza impreuna cu responsabilul tehnic situatiile de plata pentru
echipamente §i lucrari aferente proiectului;

3. Responsabil tehnic — Cirstea Ilie, Inspector Serviciul Lucrari Publice, avand
urmatoarele atributii in cadrul proiectului:
verified existenta avizelor, valabilitatea acestora §i respectarea prevederilor legale de
catre contractor;
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participa la pregatirea documentatiei de achizitie publica *i la derularea achizitiei de
lucrari / prestari servicii / fumizare bunuri, echipamente i dotari;
participa la receptia cantitativa i calitativa a echipamentelor *i lucrarilor pe categorii
de lucrari i intocme*te actele de receptie;
urmare*te executia lucrarilor de investitii aferente contractului conform graficului
activitatilor, livrarea *i instalarea echipamentelor prevazute in project, fara a se
substitui atributillor dirigintelui de *antier;
verified i semneaza situatiile de plata pentru lucrari i 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 achizitie publica *i la derularea achizitiei de
lucrari / prestari servicii / fumizare bunuri, echipamente i dotari;

- verified asigurarea calitätii 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 Florina, Consilier Serviciul Achizitii Publice,
avand urmatoarele atributii in cadrul proiectului:
se asigura cä documentatiile de atribuire pentru achizitiile publice sunt intocmite
corespunzator i participa la licitatiile pentru desemnarea executantilor lucrarilor de
constructii /fumizorii echipamentelor i dotarilor i pentru restul achizitiilor publice
prevazute in cadrul proiectelor;
asista echipa tehnica la elaborarea contractului de executie / fumizare de bunuri,
echipamente i dotari i pentru restul contractelor prevazute in cadrul proiectului;
asista responsabilul pentru 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, Sef Serviciu Cheltuieli, Financiar,
Contabilitate, avand urmatoarele atributii in cadrul proiectului:

- coordonea7a activitatile necesare pentru o buna desfavrare 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. 2. Biroul Resurse umane, relatii cu publicul din cadrul Directiei Generale Management va
completa fi*a postului persoanelor nominalizate la art. 1 cu atributiile aferente proiectului "e-
inclircare — project de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
electricii in Municipiul Slatina".
Art. 3. Prezenta dispozitie se comunica la:

Institutia Prefectului — judetul Olt;
Persoanele nominalizate la art. 1;
Serviciul Proiecte cu Finantare Internationala;
Directia Generala Management.
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Avizat pentru legalitate,
Secretarul General al Muni 'piului Slatina

Mihai — Io H TA
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