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D I S P O Z I Ţ I E 

de suspendare a activitatilor proiectului "Centru de resurse pentru copiii si 

tinerii din comunitatea de romi din Budila, judetul Brasov”, finantat in Apelul LOCAL 

din cadrul Programului RO10 „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale 

si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii 

sociale”, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic 

European SEE 2009-2014, aflat in perioada de sustenabilitate 02.12.2019-20.11.2020, pe 

perioada starii de urgenta pe teritoriul Romaniei 

 

 
          Primarul  Comunei Budila, 

Având în vedere următoarele: 

   - referatul de aprobare nr. 3146 din data de 01.04.2020, 
   -art. 49 si art. 50 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta 
pe teritoriul Romaniei 
   - contractul de finantare nr. 21L/ 13.11.2014/ SEE pentru implementarea proiectului "Centru 
de resurse pentru copiii si tinerii din comunitatea de romi din Budila, judetul Brasov”, finantat 
in Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii si tineri aflati in situatii de risc si 
initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea 
incluziunii sociale”, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic 
European SEE 2009-2014, pentru perioada de sustenabilitate 02.12.2019-20.11.2020 
  - HCL 7/2014 privind aprobarea initierii, scrierii si depunerii proiectului intitulat "Centru de 
resurse pentru copiii si tinerii din comunitatea de romi din Budila, judetul Brasov”, finantat in 
Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 si asigurarea sustenabilitatii acestuia 
  - HCL 30/2014 privind asigurarea sustenabilitatii proiectului "Centru de resurse pentru copiii 
si tinerii din comunitatea de romi din Budila, judetul Brasov”, finantat din fonduri SEE prin 
programul RO10 
  - HCL 19/15.05.2018 pentru aprobarea structurii organizatorice si structurii functiilor privind 
sustenabiliatea proiectului "Centru de resurse pentru copiii si tinerii din comunitatea de romi 
din Budila, judetul Brasov” 
  - prevederile art. 16 alin. (3), (4), (10) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 



 

 

           În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările si completarile ulterioare, 

 

D I S P U N E: 

 

Art. 1. – Incepand cu luna aprilie 2020, se suspenda activitatea in cadrul  
proiectului „"Centru de resurse pentru copiii si tinerii din comunitatea de romi din 
Budila, judetul Brasov”, finantat in Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii 
si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea 
inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat in 
cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European SEE 2009-2014, pe 
durata starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. 

Art. 2.  Prezenta dispozitie se va comunica urmatoarelor persoane: 
BENIA VLAD MIHAI – coordonator proiect si mentor 
NICHITA LAURENTIU-RAZVAN – instructor competente antreprenoriale 
ARMEANU ANAMARIA NICOLETA – comunicare si management 
TANTAREAN MARIA MARILENA – formator educatie nonformala si socializare 
DUDAS GYONGYI- instructor utilizare PC 
GRIGORE ALEXANDRA IULIA – consilier orientare profesionala si dezvoltare 
comunitara 
RARINCA LUCRETIA – consilier parinti 
FLOREA MARIA MONICA – profesor limba romana 
PATAKI JULIANNA (MARIN )– instructor spaniola 
MATEI LAURENTIU- profesor matematica 
IVAN MARIA – psihopedagog 
IVAN LUMINITA – logoped 
FEJER ELZA SARLOTA – profesor limba engleza  

Art. 3. Drepturile salariale nu se vor acorda incepand cu luna aprilie, pana la 
incetarea starii de urgenta. 

Art. 4. Prevederile ce decurg din emiterea prezentei dispozitii vor fi duse la 
indeplinire de catre persoanele nominalizate, persoana responsabila din cadrul 
Compartimentului Resurse Umane si persoana responsabila din cadrul Biroului 
Financiar-Contabil. 
      Art. 5. – Prezenta dispoziție se comunică Institutiei Prefectului Județului Brașov, 
prin grija Secretarului general al Comunei si se aduce la cunostinta publica prin afisarea 
pe site-ul www.budila.ro. 

Art. 6. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  
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