ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CENEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA Nr. 73/a din 16.11.2020
privind majorarea indemnizaţiei primarului Comunei Cenei cu 15% pentru
implementarea proiectului Achiziţie tractor şi ataşamente finanţat prin fonduri
europene nerambursabiie
j

Primarul comunei Cenei, judeţul Timiş.
Având la bază prevederile art.6, alin (2) din Legea nr. 153/2017, privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art.6, din Regulamentul - 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 aprobat prin HG nr.325/2018;
Având în vedere prevederile contractului de finanţare pentru proiectul
Achiziţie tractor şi ataşamente încheiat între comuna Cenei şi Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale;
Având în vedere prevederile art.76, alin (1) din Legea nr.161/2003, privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare
Având în vedere graficul de implementare a proiectului anexat contractului de
finanţare prin fonduri europene nerambursabile nr.C1920074A223951105590 din
04.02.2020;
Luând act de raportul de specialitate nr. 3653 din 09.11.2020, întocmit de
către compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cenei;
în temeiul prevederilor art. 196, alin (1), lit.b din OUG nr.57/2019, privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
DISPUN:
Art.1 începând cu data prezentei dispoziţii primarul comunei Cenei,
beneficiază de majorarea cu 15% a indemnizaţiei lunare pe durata implementării
proiectului Achiziţie tractor şi ataşamente finanţat din fonduri europene
nerambursabile conform contractului de finanţare nr.C1920074X209253704163 din
10.04.2019 încheiat între comuna Cenei şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale.
Art.2. Durata implementării proiectului este calculată conform graficului de
implementare a proiectului. în situaţia în care termenele din graficul de implementare
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suferă modificări agreate de beneficiar şi finanţator, majorarea indemnizaţiei stabilită la
art. 1 se va acorda conform noului grafic de implementare.
Art.3. Prezenta se comunică:
- Cetăţenilor prin afişare şi publicare în Monitorul Oficial Local al comunei
Cenei;
- Compartimentului resurse umane;
- Compartiment Contabilitate;
- Instituţia Prefectului Judeţul Timiş - Direcţia controlul legalităţii actelor şi
contencios administrativ;
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