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JUDETUL NEAMT
COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind convocarea $edintei ordinarc a Consiliului Local al comunei

$tefan cel Mare, Judelul Neaml

Ouatu Sorin, pyimarul comunei $tefan cel Mare, judetul Neam{,
In confirmitate cu prevederile art. 39, alin. (!) si ale art.68 alin.(1) dinLegea2lll2OO1, privind

administralia publicn local4

DISPUN

Art.l. Se convoaca gedinta ordinard a Consiluilui Local al comunei $tefan cel Mare, judelul
Neaml, pe data de 16.03.2018, ora 14.00, in sala de gedinla a Consiliului local, cu urmatorul proiect al
ordinei de zi:

1) Proiect de hotarire privind modificarea $i completarea actului constitutiv gi statutului
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA NEAMT"
Proiect de hotarAre privind acordarea unui aiutor de urgenld doamnei Sava Lenula Mihaela.
Proiect de hotarAre privind insugirea qi aprobarea documentaliei cadastrale de dezmembrare a
unui imobil apa(in6nd domeniului privat al comunei $tefan cel Mare.
Proiect de hotardre privind aprobarea cumpirdrii unui teren arabil de 3300 mp necesar realizdt'ri
obiectivului de investilie - Retea de canalizare in sat $tefan cel Mare
Proiect de hotarAre privind insugirea gi aprobarea documentaJiei cadastrale de dezmembrare a
unui imobil - categoda de folosinld pdqune, apa(inAnd domeniului privat a[ comunei $tef'an
cel Mare.

Art.2 Secretarul comunei va asigura convocarea consilierilor locali si va comunica prezenta
dispozitie persoanelor si instituliilor interesate.

Nr. 74 din 12.8.24fi
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONIUNA STEFAFI CEL MARE
PRIMAR.

DISPOZITIE
privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a Comunei Stefan cel Mare

pentru anul 2018

SORltr OAATU, PRIMAR AL COMUNEI STEFAN CEI, MAR.E, TUDETUL NEAMT,

AvAnd in vedere :

Prevederile l-egii nr. 98/2016, privind achizitiile publice;
Prevederile art. i i si 12 din cadrul Ll.G. 39512016, pentru aprobarea Normelor metociologice
de aplicare a prevede lor referitoare ia atribuirea contractului de achizilie publici/acordului -
cadru din Legea nr. 9812016, privind achiziliite publice
Ordinul A.N.A.P. privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziliilor
publice gi Programului anual al achiziliilor sectoriale.

" HotdrArea Consiliului Local nr. 9/2018, privind aprobarea Programului anual de achizilii
publice pentru anul 2018;

In temeiui art. 63, alin. (3), lit. c) qi art. 68 alineatul (i) din Legea administra{iei publice
locale nr. 215 / 2001, republicatd, cu modificlrile qi completdrile ulterioare, emite urmdtoarea :

DISPOZITT,E

$4f[ Se aproba Strategia de achizitii publice a Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt,
pentru anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

1![f Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziiie Companimentului Achizigii
publice gi instituliilor interesate.

Primar,
Sorin Ouatu

Vizat pentru legalitate,
Secretar,

Stolerfu Nicolae
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ROMANIA
.IUDETUT_, NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind convocarea ;edintei efiraordinare a Consiliului Local al comunei

$tefon cel Mare, Judelul Neaml

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, judef ul Neam1,
in confirmitate cu prevederile art. 39, alin. (3) si ale art. 68 alin.(l) din Legea215/2001, privind

administralia publicd localS,

DISPUN

Art.l. Se convoacl gedinla extraordinara a Consiluilui Local al comunei $tefan cel Mare, judelul

Neamt, pe data de 27.03.2018, ora 12.00, in sala de gedinla a Consiliului local, cu urmatorul proiect al

ordinei de zi:

l) Proiect de hotardre privind aprobarea Planului de analizl 9i acoperire a riscurilor teritoriale din

comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt
2) Proiect de hotar6re privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 0,50 mp teren

domeniu public al comunei $tefan cel Mare, cetre DELGAZ-GRID S-A.Proiect de hotarAre
privind insugirea gi aprobarea documentaliei cadastrale de dezmembrare a unui imobil
apa.(inAnd domeniului privat al comunei $tefan cel Mare.

3) Proiect de hotardre privind unele masuri pentru aplicarea dispozitiilor art.l6, alin.(2) din Legea

-<adru 15312017

Art.Z Secretarul comunei va asigura convocarea consilierilor locali si va comunica prezenta

dispozilie persoanelor $i instituliilor interesate.

Vizat pentm legalitate
Sedretar

Stoleru Nicolae
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ROIVIANIA
JUDETUL hIEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE
PRIMAR

DISPOZlTIE
privind unele masuri pentru aplicarea dispozitiilor art. 16, alin.( I ) din Legea -cadru 153/2017

privind salarizarea personalului platit din fomdurri publice

SORIN OAATA, PRIMAR AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE, JUDETAL NEAMT
Avand in vedere:

o Prevederile art. 16, cap. II din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice, ou modificarile si completarile ulterioare;

, Art. 63, alin.(5), lit e) din Legea nr. 21512001, privind administratia publica locala, cu
modificarile si cornpletarile ulterioare;

' Luand in considerare prevederile art. 3, alin.l din Cartea europeana a autonomiei locale
ratificata prin Legea 199/1997,
trn temeiul art. 63 alineatul (l) litera e) 9i art. 68 alineatul (l) din Legea administraliei publice

locale nr. 215 12001, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, emite urmetoarea :

DrsPozlTlE
Art.l (l) Pentru membrii echipelor de proiecte finanlate din fonduri europene nerambursabile,

desemnate prin dispozitia primarului, pe perioada in care igi desfEgoard activitatea in aceste conditii,
beneficiazi de o majorare a salariilor de bazi+ cu pdnl Ia 50%, in funclie de timpul efectiv lucrat
lunar pentru activitelile proiectului ;i prevEzute suplimentar in fisa postului, dupl cum urmeazi:

a) pdni la 20 ore se acordE o majorare salariali de l0%;

b) intre 2l-40 ore se acordd o majorare salariald de 20%o;

c) intre 41-60 ore se acordi o majorare salariald de 307o;

d) intre 6l - 80 ore se acordd o majorare salariald de 40o/o;

e) peste 80 ore se acordl o majorare salariald de 50%.

(2) ?n primete 5 zile ale fiec[rei luni calendaristice, in funcJie de num5rul de ore efectiv
lucrate in luna anterioarl, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiecUmanagerul de
proiect, se stabile$te procentul de majorare salariaii acordat pentru activitatea desllguratd in luna
anterioara ca membru al ,,echipei de proiect", in inlelesul art. l5 (l) din Legea-cadru nr. 15312017.

44LZ Pentru functionarii din cadrul institutiei care igi desfEqoare activitatea simultan in rnai
multe proiecte, numdrul de ore efectiv lucrate in luna anterioard se cumuleazd, procentul de majorare
salaria16 fiind stabilit in mod corespunzdtor.

{4!f Secretarui comunei va comunica prezenta dispozitie compartimentului contabilitate si
institu[iilor interesate.

Frimar, Vizat pentru legalitate,
Sorin

YAA

Nr. 82 din 23.03.2018
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TETAN CEL MARE
FRIMAR.

DISPOZITII
privimd norninalizarea eehipei de implementare a proiectului

"Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural ,, Hanul de la $erbeqti" din sat $tefan cel Mare, comuna

$tefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -.Agentia pentu Finantarea lnestitiilor Rurale"

SORIN OUATU, PRIMAR AL COMANEI $TEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT

AvAnd in vedere prevederile Contractului de finantare nerambursabila nr. C0750PN0001 1612900107.

din data de 03.08.2017, iniheiaf intre comuna Stefan cel Mare si A.F.l.R, privind proiectul de investitie

"Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural ,, Hanul de la $erbegti" din sat $tefan cel Mare.
comuna $tefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentu . Firrantarea

Inestitiilor Rurale"
Prevederile art. I6, alin.(3) din Legea nr. 153/2O17 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul art. 63 alineatul (1) litera e) 9i art. 68 aiineatul (l) din Legea administrafiei publice

locale nr. 215 12001, republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, emite urmdtoarea :

DISPOZTTIE
Art.l. Se nominalizeaza echipa de,proiect in cadrul proiectului "Restaurarea monumenrului de

patrimoniu cultural ,, Hanul de la $erbegti" din sat $tefan cel lvlare, comuna $tefan cel Mare, judetul

Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentu Finantarea Inestitiilor Rurale", dupa cum urmeaza:
Ouatu Sorin - primar, manager proiect

Stoleru Nicolae - secretar comuna , responsabil vizibilitate
Zait Elena - consilier principal, responsabil financiar
Stan Elena- consilier principal, responsabil achizitii
Stan Mihai Lucian - viceprimar, responsabil tehnic
Art.2. Se aprobe atributiile si responsabilitatile echipei cie proiect mentionata la art. l, dupd cum

urmeazd :

ts manager proiect/coordonator:

. Monitorizeaza implementarea proiectului "Modernizare, renovare si dotare Camin cultural din
satul Ghigoiegti, con'runa $tefan cel Mare, judetul Neamt, finantat prin FEADR submasura 7.6
PNDR - Agentia pentru finanatarea investitiiior rurale", sub aspectul incadrarii activitatilor in
begetul estimat si in graficul de timp

o Organizeaza si coordoneaza echipa de proiect
o Monitorizeaza vizibilitatea proiectului si a modului in care fiecare membru al echipei isi

desfasoara activitatea.
o Sprrjina activitatea de depunere a doeumentatiilor pentru primirea avizelor si ridicarea acestora,

precurn si activitatea financiara din cadrul propiectului
o Avizeazdlsemneazd toate documentele proiectului, in conformitate cu prevederile legale incidente

) manager rnarcketing/resoonsabil vizibilitate
o informeaza managerul de proiect cu privire la toate aspectele legate de vizibilitatea proiectului
. asigura contactul cu organismul intermediar privind consultanta si respectarea de catre Benefieiar a

regulilor de vizibilitate a proiectului si utilizarea fondurilor nerambursabile



. asigura respectarea regulilor de vizibilitate, in ceea ce priveste activitatea de informare si

publicitate pe care beneficiarul are obligatia sa o asigure proiectului.

. promoveaza proiectele de hotarare de consiliu local necesare implernentarii proiectului

n raspunde de activitatea de cornunlcare in cadrul relatiilor dintre beneficiar si consultanta,

execuntanti, proiectant, s! alte persoane inplicate in cadrul derularii activitatilor din cadrul

proiectulu i.
. Spnjina activitatea membrilor echipei de implementare a proiectului

) Manager/responsabil financiar,asigura
o Tinerea evidentei si oblinerea documentelor contabile aferente proiectului
n intocmirea balanleior de verificare gi a situaliilor financiare periodice

. Participarea la sesiunile de informare privind raportdrile financiare

. Elaborarea documentelor de raportare financiard
c intocmeite statele de plati 9i achiti taxele citre bugetul de stat

o Jine evidenta documentelor contabile
o Informeazi permanent managerul de proiect despre cheltuielile antrenate in cadrul proiectului

" face propuneri pentru optimizarea deruldrii proiectului qi urmiregte permanent fluxul financiar al

proiectului
o verifici cheltuieiile din bugetul proiectului gi le inainteazd in vederea avizdrii persoanei

responsabile
o Arhiveazd corespunzetor documentele de proiect

i Manager/responsabil achizitii
o PlanificI si elaboreazd documenta[ia necesare activitililor de achizilie in conformitate cu manualul

de proceduri al finanlatorului gi legislalia in vigoare din domeniul achiziliilor publice

. Elaboreazl planul de achizilii din cadrul proiectuiui.
e Coordoneazd procesul de achizilii pdnd la incheierea contractelor pentru servicii gi bunuri necesare

in proiect
. Urmareste executarea serviciilor si lucrarilor din cadrul proiectului

o Raspunde de obtinerea avizelor necesare in cadrul derularii proiectului, certificatelor de urbanism,

autorizatia de constructie si alte aite premergatoare executiei lucrarilor.
. SprUina activitatea membrilor echipei de implementare a proiectului

) Manager/responsabil tehnic
o Urmareste stadiul de executie al lucrarilor si raspunde de incadrarea acestora in graficul de

realizare al lucrari I or
o Colaboreaza cu Organismul interrnediar in privinta asistentei tehnice
o Participa Ia fazele determinante ale lucrErilor

" Participa la recep{ia calitativd ;i cantitativd a lucrdrilor pe baza documentaliei de executie
c Sprrjini activitatea membrilor echipei de implementare a proiectului.

Art.3 De la data emiterii prezentei dispozilii, sarcinile membrilor echipei de proiect mentionate la

art.2, completeazd fisele de post ale acestora, prin grija Compartimentului Stare civila si Resurse

umane.

$!;! Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanelor in cauzd si institufiilor
interesate.

legalitate,Primar,
Sorin Ouatu

e-

Nr. 83 din 23.03.2018
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE
PRIMAR

DtrSPOZITIE
privind nominalizarea echipei de irnplementare a proiectului

" Modernizare drumuri de interes local, comuna $tefan cel Mare, judetul Neam1"

SORIN OUATU, PR]MAR AL COMUNEI $TEFAN CEL MAR,E, JUDETUL NEAMT

Avdnd in vedere prevederile Contractului de finantare nerambursabila nr.

C0720PN0001 17129001.34, din data de 31.01.2018, incheiat intre comuna Stefan cel Mare si A.F.I.R,
privind proiectul de investitie "Modemizare drumuri de interes local, cornuna $tefan cel Mare, judetul

Neam!"
Prevederile art. 16, alin.(3) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul art. 63 alineetul (l) litera e) 9i art. 68 alineatul (l) din Legea administraJiei publice

locale nr. 215 12001, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, emile urmitoarea :

DrsPoztTrL
Se nominaliznaza echipa de implementare a proiectului de investitie " Modemizare

drumuri de interes local, comuna $tefan cel Mare, judetul Neam!", dupa cum urmeaza:
Ouatu Sorin - primar, manager proiect

Stoleru Nicolae - secretar comuna , responsabiI vizibilitate
Z,aitElena - consilier principal, responsabil financiar
Stan Elena- consilier principal, responsabil achizitii
Stan Mihai Lucian - viceprimar, responsabil tehnic
Art.2. Se aprobd atributiile si responsabilitatile echipei de proiect mentionala la aft.1, dupd cum

urmeazl :

D manager proiect/coordonator:

n Monitorizeaza implementarea proiectului "Modernizare, renovare si dotare Camin cultural din
satul Ghigoieqti, comuna $tefan cel Mare, judetul Neamt, finantat prin FEADR submasura 7.6

PNDR - Agentia pentru finanatarea investitiilor rurale", sub aspectu I incadrarii activitatilor in

begetul estimat si in graficul de timp
o Organizeaza si coordoneaza echipa de proiect
r Monitorizeaza vizibilitatea proiectului si a modului in care fiecare membru al echipei isi

desfasoara activitatea.
n Spnjina activitatea de depunere a documentatiilor pentru primirea avizelor si ridicarea acestora.

precum si activitatea financiara din cadrul propiectului
o Avizeazdlsemnezl aoate documentele proiectului, in conformitate cu prevederile legale incidente

) manager marcketing/responsabil vizibilitate
o informeaza managerul de proiect cu privire la toate aspectele legate de vizibilitatea proiectului
. asigura contactul cu organismul intermediar privind consultanta si respectarea de catre Beneficiar a

regulilor de vizibiiitate a proiectului si utilizarea fondurilor nerambursabile
. asigura respectarea regulilor de vizibilitate, in ceea ce priveste activitatea de inforrnare si

publicitate pe care beneficiarul are obligatia sa o asigure proiectului.
o promoveaza proiectele de hotarare de consiliu local necesare implementarii proiectului



o raspunde de activitatea de comunicare in cadrul relatiilor dintre beneficiar si consultanta"

execuntanti, proiectant, si alte persoane inplicate in cadrul derularii activitatilor din cadrul

proiectului.
n Spnjina activitatea membrilor echipei de irnplementare a proiectului

F Manager/responsabil financiar,asigura
o Tinerea evidenlei si oblinerea documentelor contabile aferente proiectului

n intocmirea balanlelor de verificare gi a situaliilor financiare periodice

o Participarea la sesiunile de informare privind raportdrile frnanciare

n Elaborarea documentelor de raportare financiarl
. intocme$te statele de plati $i achita taxele citre bugetul de stat

o Jine evidenla documentelor contabile
o lnformeazi permanent managerul de proiect despre cheltuielile antrenate in cadrul proiectului
. face propuneri pentru optimizarea deruldrii proiectului gi urmdregte permanent fluxul financiar ai

proiectului
c verific[ cheltuielile din bugetul proiectului qi le inainteazi in vederea aviz[rii persoanei

responsabile
o Arhiveazd corespunzetor documentele de proiect

F Manager/resPonsabil achizitii
o planific[ si elaboreazl documentalia necesara activitelilor de achizilie in conformitate cu rnanualul

de proceduri al finanlatorului gi legislalia in vigoare din domeniul achiziliilor publice

o Elaboreazd planul de achizilii din cadrul proiectului.
o Coordoneaz[ procesul de achizilii pdni la incheierea contractelor pentru servicii ;i bunuri necesare

in proiect
o Urmareste executarea serviciilor si lucrarilor din cadrul proiectului
o Raspunde de obtinerea avizelor necesare in cadrul derularii proiectului, certificatelor de urbanisrn,

autorizatia de constructie si alte acte premergatoare executiei lucrarilor.

c Sprrjina activitatea membrilor echipei de implementare a proiectului

) Manager/responsabil tehnic.
o Urmareste stadiul de executie al lucrarilor si raspunde de incadrarea acestora in graficul de

realizare al lucrarilor
c Colaboreaza cu Organismul intermediar in privinta asistentei tehnice
o Participa la fazele determinante ale lucrdrilor
o Participa Ia receplia calitativd qi cantitativd a lucrdrilor pe baza documentaliei de execulie

o Sprrjind activitatea membrilor echipei de implementare a proiectului.

&L De la data emiterii prezentei dispozilii, sarcinile membrilor echipei de proiect mentionate la

art.2, completeazd fisele de post aie acestora, prin grija Compartimentului Stare civila si Resurse

umane.

Art.4 Secretarul comunei va comunica prczenla dispozitie persoanelor in cauzd si instituiiilor
interesate.

Vi zat pentru legalitate,Primar,
Sorin Ouatu

Sto icolae

Nr. 84 din 23.03.2018











R.OMANIA

PR.[MAR,
DISPOZI

.TTIDETUI-, NEAMT
COMUNA $TEFAN CEL MARE

privind modificarea salariului d e ba.z[ a d-rei Corfu Andra-Larisa, avand fu nctia
contractuali de asistent medical cornunitar

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neamf ;
Avdnd in vedere :

Prevederile art.38, alin.3 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalu!ui plitit din fonduri
publice, cu modificerile qi completdrile ulterioare;
Dispozitia primarului nr. 19912017 a primarului comunei, privind promovarea in grad a d-rei Corfu
Andra-Larisa.
Frevederile art. 63, alin. (2) si art. 65 din cadrul Legii nr. 21512001, privind administratia publice localA,
cu modificerile si completlrile uiterioare;

In temeiul dispozitiilor art.63 , alin. 5,lit.e) , alin.(5), lit.c) 9i ale art.68 , alin.(l) din Legea nr.
2i 5 l2A0l, privind administralia publicd localS, modificatd ;

DISPUN

Art.l incepand cu luna martie an 2018, se stabileste salariul de bazi al domniEoarei Corfu Andra-
Larisa, avdnd funclia contractuald de execuiie de asistent medical comunitar, la valoarea de 3.850 lei.

Art.2 Secretarul comunei $tefan cel Mare, va comunica un exemplar din prezenta dispozitie
persoanei in cauzd, compartimentulu i contabilitate cat $i instituliilor interesate.

I
I

Nr.89 din 30.03.2018


