
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
nr._______ din _________.2012 

privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect pentru 
implementarea proiectului „Restaurarea Bisericii de lemn din Buzeşti, comuna Fărcaşa, 
în vederea introducerii în circuitul turistic”, finanţat prin POR, axa prioritară 5, domeniul 

major de intervenţie 5.1.  
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi cele ale art.115 alin. (1) lit. a), 
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 în conformitate cu prevederile: 
- art. 34 din Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr.284/2010; 
- Ordinului comun al Ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al Ministerului 
finanţelor publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului 
plătit din fonduri publice; 
 

având în vedere că la data de 12.04.2012 a fost semnat contractul de finanţare  
nr. 3022 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Comuna Fărcaşa, pentru 
finanţarea nerambursabilă de către AM POR a proiectului „Restaurarea Bisericii de 
lemn din Buzeşti- comuna Fărcaşa, jud. Maramureş, în vederea introducerii în circuitul 
turistic”, axa prioritară 5—„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul 
major de intervenţie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe”; 
 
 dat fiind faptul că în cadrul proiectului care a fost depus la finanţare s-a 
nominalizat o echipă de implementare, în sarcina căreia au fost stabilite atribuţii clare, 
cu termene de realizare;  
 

PRIMARUL COMUNEI FĂRCAŞA emite următoarea dispoziţie: 
 
 Art.1.-Se nominalizează echipa de proiect pentru implementarea proiectului 
„Restaurarea Bisericii de lemn din Buzeşti- comuna Fărcaşa, în vederea introducerii în 
circuitul turistic” după cum urmează: 



1. Adela UNGURUŞAN, consilier, manager de proiect; 
2. Rodica GIURGIU, secretarul comunei; 
3. Adeluţa BUŞECAN, contabil. 

 
Art.2.-(1)Echipa nominalizată la art. 1  va realiza toate activităţile necesare  

implementării proiectului, conform calendarului stabilit. 
 (2) Echipa nominalizată la art.1 va îndeplini şi atribuţiile specifice comisiei de 
recepţionare a serviciilor de publicitate şi informare derulate conform contractului de 
prestări servicii încheiat. 
 
 Art.3.- Pentru activitatea desfăşurată, echipa desemnată la art.1. beneficiază, 
începând cu drepturile salariale aferente  lunii mai 2012, de majorarea salariului cu 
până la 25 de clase de salarizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
 Art.4.-Prezenta dispoziţie se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul 
prevăzut de lege, prefectului judeţului Maramureş, persoanelor nominalizate la art.1. 
 
 
   PRIMAR       Avizează pentru legalitate 
Ioan STEGERAN                SECRETARUL COMUNEI 
             Rodica GIURGIU 
 


