
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DITRĂU 
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 137/2019
Pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei primarului nr. 123/2019 privind nominalizarea 

persoanelor din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ditrău care fac parte din echipa de 
proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

Primarul comunei Ditrău, jud. Harghita,
Având în vedere:

Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita nr. 10568/SL/2019 cu privire la neregulile 
constatate în cazul Dispoziţiei nr. 123/2019;

Contractul de finanţare nr. C1920072R201272104556/26.03.2019 pentru finanţarea 
investiţiei „MODERNIZAREA DRUMULUI DE ACCES INTRE BLOCURI IN COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL 
HARGHITA" cu perioada de implementare până la 26.12.2021;

Hotărârea consiliului local Ditrău nr. 6/2019 pentru aprobarea bugetului local al comunei 
Ditrău pe anul 2018;

Prevederile art. 16 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, modificată şi completată;

Prevederile art. 123, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, modificată şi completată;

Prevederile H.G. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte 
procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene 
nerambursabile;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, modificată şi completată;

în baza prevederilor art. 68, alin. (1) precum şi ale art. 115, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

D I S P U N E :

Art. 1. Preambulul Dispoziţiei primarului comunei Ditrău nr. 123/2019 se completează cu 
prevederile H.G. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regula meniului-cadru privind stabilirea condiţiilor de 
înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de 
majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene 
nerambursabile.

Art. 2. Alineatul (1) din art. 2 al dispoziţiei se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele nominalizate la art. 1 beneficiează de majorarea salariului de bază cu până la 

50%, proporţional cu timpul alocat proiectului după cum urmează:
a) Până la 20 ore pe lună - 1 0  %
b) între 21 -  40 ore pe lună -  20 %
c) între 41 -  60 ore pe lună - 3 0  %
d) între 61 -  80 ore pe lună -  40 %
e) Peste 80 ore pe lună -  50%;"
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Art. 3. Cu aducere la îndeplinire se însărcinează şeful de proiect şi Compartimentul contabilitate, 
caserie;

Art. 4. Prezenta se comunică şefului de proiect, Compartimentului contabilitate, caserie precum 
şi Instituţiei Prefectului Harghita;

Ditrău, 27 iunie 2019

Avizat pentru legalitate 
Secretar

Red/dact: B .K .-3  ex 
1 ex Compartiment contabilitate 
1 ex dosar arhivă 
1 ex. Instituţia Prefectului 
1 copie şeful de proiect
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