ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 84/2019
Privind modificarea Dispoziţiei nr. 247/2018, referitoare la aprobarea constituirii,
competenţei, responsabilităţilor şi a activităţii Unităţii de implementare (UIP) a proiectului
,, Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură ,,Alexandru Grozuţă” din Orăştie,
transformarea acesteia în centru cultural multifuncţional şi reabilitarea străzii Dacilor din
Municipiul Orăştie”

Primarul Municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
-Referatul Biroului Dezvoltare Locală şi Proiecte nr.1.686/07.02.2019, prin care se
propune emiterea unei dispoziţii privind modificarea Dispoziţiei nr. 247/2018, referitoare la
aprobarea componenţei echipei de implementare (UIP) a proiectului ,,Reabilitarea şi
modernizarea Casei de Cultură ,,Alexandru Grozuţă” din Orăştie, transformarea acesteia în
centru cultural multifuncţional şi reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăştie”;
-Programul Operaţional Regional 2014-2020 –Axa Prioritară 13 –Sprijinirea regenerării
oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9 b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea
fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale,
Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din
România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
În temeiul prevederilor art. 63 lit. e, art. 68 alin.(1) din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1.Alin.(1).Se aprobă modificarea Dispoziţiei nr. 247/2018, privind aprobarea
constituirii, competenţei, responsabilităţilor şi activităţii Unităţii de implementare a Proiectului
(UIP) ,,Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură ,,Alexandru Grozuţă” din Orăştie,
transformarea acesteia în centru cultural multifuncţional şi reabilitarea străzii Dacilor din
Municipiul Orăştie,”în sensul înlocuirii unor membrii ai UIP, astfel: d-na Bodea Raluca –manager
proiect se înlocuieşte cu d-na Carmen Doboş, d-na Tatiana Ardean –responsabil achiziţii se
înlocuieşte cu d-na Iulia Muntean, d-na Gîrdea Bianca–responsabil cu publicitatea şi

administrativ se înlocuieşte cu d-na Her Liliana iar funcţia de asistent manager va fi preluată de
d-na Mădălina Mutu.
Alin.(2). Urmare a modificărilor de la alin.(1), Unitatea de implementare (UIP) a
proiectului, va avea următoare componenţă:

-

Carmen Doboş -Manager proiect
Mădălina Mutu -Asistent manager
Carmen Ciun
-Responsabil financiar
Iulia Muntean - Responsabil achiziţii publice
Liliana Her
- Responsabil cu publicitatea şi administrativ
Doru Iacob
-Responsabil tehnic

Art.2.Se aprobă atribuţiile şi responsabilităţile Unităţii de implementare (UIP) conform
fişelor de post, anexă ce constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii.
Art.3.Managerul de proiect, d-na Carmen Doboş este responsabilă cu ducerea la
îndeplinire a prezentei dispoziţii.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara Secţia a II- a Civilă
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5.Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara;
-Membrilor Unităţii de implementare a proiectului, nominalizaţi la art. 1;
-Afişare pe site-ul instituţiei www.orastie.info.ro
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