
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
PRIMAR 
                                                      DISPOZITIE  

privind constituirea echipei de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene 
nerambursabile 

 
 Avand in vedere: 
▪ Hotararea Guvernului nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 
stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei si a criteriilor pe baza 
carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata in proiectele 
finantate din fondurile europene nerambursabile; 

▪ O.U.G. nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de 
redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, modificat 
de art.I din O.U.G. nr.24/2021; 

▪ art.16 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

▪ Punctul 1 al articolului unic [raportat la art.16 alin.(2), cu alin.(21) si (22) adaugate] din 
Legea nr.378/2022 pentru modificarea si completarea Legii – cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

▪ O.U.G nr 19/2023 pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru completarea art. 5 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 

▪ Referatul nr.655/03.01.2023 privind constituirea echipei de implementare a proiectelor 
finantate din fonduri europene nerambursabile, 

 In temeiul prevederilor art. 196 alin (1) lit b din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 
59/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

PRIMARUL COMUNEI PUCHENII MARI 

emite urmatoarea dispozitie: 

Art.1. Constituirea echipei de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene 
nerambursabile, in urmatoarea structura nominala: 

1. Negoi Constantin 

2. Herea Constantin 

3. Alecu Iuliana 

4. Manta Finela 



5. Portoaca Chita 

6. Costache Marian 

7. Ceocea Mariana 

8. Neacsu Georgiana 

Art.2. (1) Personalul nominalizat in echipa de implementarea a proiectelor finantate din 
fonduri europene nerambursabile, beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu 50%. 

    (2)  Indemnizatia lunara a primarului si viceprimarului comunei Puchenii Mari, pe 
perioada in care se implementeaza proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile, 
se majoreaza cu 50%. 

          (3)  Activitatile prestate de catre personalul nominalizat in echipa de proiect sunt 
reflectate corespunzator in cuprinsul fisei postului aferente proiectului, prevazute in anexele 
la prezenta dispozitie, atributii care completeaza fisele de post ale functiei de baza detinute in 
cadrul primariei Puchenii Mari. 

Art.3. Prevederile ce decurg din emiterea prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de 
catre echipa de implementare prevazuta la art.1, de persoana responsabila cu gestiunea 
resurselor umane si de persoana cu atributii in domeniul salarizarii. 

Art.4. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului Judetului Prahova, Primarului 
comunei Puchenii Mari, salariatilor care compun echipa de implementare, altor institutii si 
autoritati interesate, prin grija secretarului general al comunei Puchenii Mari. 

Art.5. Prezenta dispozitie se supune cailor de atac la instanta judecatoreasca competenta si 
modalitatilor de sesizare la institutiile abilitate, numai in baza prevederilor Legii nr 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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