
DISPOZITIA NR.67

Privitoare la : nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect
"Achizilii utilaj 9i echipamente pentru dotarea SVSU Diculegti,judelulVdlcea",fina{at prin

FEADR submdsura 7.2

Primarul comunei Diculegti, judetulValcea , Cupireanu Armand Costinel.
Avand in vcdere ;

- Referatul de specialitate nr.370 din 12.02.2018 intocmit de contabilul Primdriei
comunei Diculegti,Potop Daniela, prin care propune nominalizarea persoanelor care fac
parte din echipa de proiect "Achizilii utilaj gi echipamente pentru dotarea SVSU
Diculegti,judelul V6lcea",finalat prin FEADR submisura 7.2

-in conformitate cu prevederile art.16 alin. (3) din Legea nr.15312Q17 privind
salarizarea personalului plitit din fonduri publice,

- in temeiul art. 68 alin. (1) 9i art.1 15 alin.(1) lit.a) din Legea administraliei publice
locale , nr 21512001,R, cu modificirile gi cqmpletdrile ulterioare,emite urmatoarea:

DISPOZITIE

Art 't. lncepdnd cu data de 01.02.2018 , se nominalizeazd persoanele care fac
parte din echipa de proiect "Achizifii utilaj 9i echipamente pentru dotarea SVSU
Diculesti,jude[ul VAlcea",finalat prin FEADR submdsura 7.2 ,dezvoltare rural5,, dupd
cum urmeazd:

-Boghianu Vasile-Adrian-$ef SVSU
-Potop Daniela -inspector pri nci pal compartimentul fi nanciar -contabi I

-Boghianu Vasile - secretar comund
Art 2. (1) Persoanele nominalizate vor desfigura activitate in cadrul echipei de

proiect pdnd la definitivarea lucririlor de achizi{ionare a utilajului si echipamentelor
aferente.

(2) Pentru activitatea desfdguratd persanele nominalizate vor beneficia de o
majorare a salarului de bazd lunar cu 20 % TncepAnd cu data de 01.02.2018 gi pina la
data de 01 ianuarie 2019..

(3) Majorarea salariului de bazd va fi evidenliati in dispozitia de stabilre a
veniturilor lunare dupd aprobarea bugetului initial.

Art.4.Prevederile prezentei dispozilii vor fi duse la indeplinire de Primarul
comunei Diculegti prin compartimentele de specialitate.

Art.S.Prezenta dispozitie va fi comunicatd Instituliei Prefectului JudetulV6lcea in
vederea exercitarii controlului de legalitate, compartimentului financiar-contabil din
cadrul Primdriei Comunei Diculegti, 9i persoanei nominalizate la art.1.

cUPARF,ASI
VIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR
BOGHIANU VASILE

Nu semnez pentru a evita conflictul de interese
previzut de Lg. 1 61/2003.
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