
   R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  
 
                                     DISPOZITIA Nr.  7 din 18.01.2022 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind numirea doamnei Benia Alexandra Aveluta, avand functia publica de conducere 
de secretar general, manager al proiectului “Electrificare în comuna Budila”, din cadrul 

Programului pentru Energie în România - Schemă Granturi Mici – SGS-6.1(a): 
Electrificare gospodării (Granturi SEE) 

 

     Având în vedere: 

- referatul de emitere dispozitie nr. 648/18.01.2022 intocmit de viceprimarul comunei 
Budila 
-      Contractul de finantare nr. 2021/588512 din 03.12.2021  intre Comuna Budila si 
Innovation Norway, pentru proiectul “Electrificare in comuna Budila” in valoare de       
184 204 EUR 
- faptul ca in luna ianuarie 2022 incepe implementarea proiectului, pana in 28.02.2023 
-   Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
- echipa de management a proiectului, aprobata de Innovation Norway 
        

    În temeiul art. 155 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 

 

Primarul Comunei Budila, 

D I S P U N E: 

 

Art. 1. –Incepand cu 18.01.2022, pana in 28 februarie 2023, se numeste doamna 
Benia Alexandra Aveluta, avand functia publica de conducere de secretar general al 
Comunei Budila, manager al proiectului “Electrificare în comuna Budila”, din cadrul 
Programului pentru Energie în România - Schemă Granturi Mici – SGS-6.1(a): 
Electrificare gospodării (Granturi SEE) 

 
 
Art. 2. – Managerul proiectului va avea urmatoarele atributii: 

- coordonează activitatea de implementare a proiectului şi se asigură de respectarea 
cerinţelor organismului finanţator precum şi a celor existente în cererea de finanţare. 

- îndeplineşte atributiile specifice in subordinea responsabilului legal de proiect, activitatea 



desfasurandu-se in afara programului de lucru 
- contribuie la implementarea cu succes a activităţilor proiectului si atingerii rezultatelor 

planificate in proiect; 
- verifica activitatea echipei proiectului si verificarea cheltuielilor 
- realizeaza achizitiile produselor, serviciilor si lucrarilor necesare implementarii 

proiectului, respectiv a celor mentionate in cererea de finantare 
- mentine legatura cu reprezentantii Innovation Norway  
- transmite rapoartele si documentele catre Innovation Norway 
- coordoneaza activitatea echipei de management a proiectului 
- organizeaza întâlniri periodice cu echipa proiectului în vederea identificării eventualelor 

riscuri şi nereguli întâmpinate pe parcursul implementării proiectului; 
- asigura managementul riscurilor 
- se asigura de implementarea procedurilor de control si verificare si fluxul documentelor 
- Asigură comunicarea cu beneficiarii direcți, respectarea obligatiilor contractuale inclusiv 

bugetul, planifică și controlează activitățile proiectului, coordonează echipa, 
monitorizează, evaluează,elaborează rapoarte 

- Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si transmite rapoarte 
lunare catre finantatori 

- Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului organizand periodic intalniri cu 
echipa de proiect  

- Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp 
echipa de management despre problemele aparute  

- Transmite informatiile despre proiect in comunitate 
- Promovează proiectul, diseminează rezultatele proiectului 
- Identifica grupul tinta si asigura comunicarea cu aceștia 
- Participa la procedura de licitatie publica, in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor 
- Face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii 

obiectivelor propuse.  
 
- Evalueaza impactul proiectului si il comunica reprezentantului legal al proiectului, 
partenerului si finantatorului. 
- Stabileste conform structurii organizatorice sarcinile si responsabilitatile personalului, in 
baza fisei de post, pe care o poate completa cu atributii suplimentare. 
- Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta  
- Verifica si aproba pontajul lunar pentru personal 
- Redacteaza raportul lunar pentru activitatea sa 
- Participa la intalniri de lucru, sedinte de lucru 
- Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect 

           Art. 3. Persoana nominalizata va realiza activitatile aferente proiectului, in afara 
orelor de program si va fi remunerata conform Cererii de finantare. 

 
Art. 4. Prevederile ce decurg din emiterea prezentei dispozitii vor fi duse la 

indeplinire de catre doamna Benia Alexandra Aveluta, persoanele responsabile din cadrul 
Compartimentului Resurse Umane si Biroul Financiar Contabil. 



 
      Art. 5. – Prezenta dispoziție se comunică doamnei Benia Alexandra Aveluta, 
Compartimentului Resurse Umane, Biroului Financiar Contabil, Institutiei Prefectului 
Județului Brașov si se publica pe site-ul www.budila.ro, pentru aducere la cunostinta 
publica, prin grija secretarului general al comunei. 
 

Art. 6. – Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 
      CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

                                      PRIMAR,                                                 SECRETAR GENERAL,                   

                IRIMIA MARȘAVELA                           ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


