
ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

PRIMĂRIA 
Nr.1161 din 27 aprilie 2022 

                                                                                                 APROB: 

 PRIMAR, 

Victor CHIRILOAIE 

REFERAT 

 Subsemnata, Brat Nicoleta, consilier în cadrul compartimentului Management 

proiecte și Achiziții publice, având în vedere că în cadrul compartimentului financiar 

contabil, impozite și taxe a fost angajat un contabil și ținând cont de suspendarea 

raporturilor de serviciu a unui membru al echipei de proiect ”BSB 784 Râuri mai curate 

– mări mai curate – CroCuS, derulat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării 

Negre 2014-2020” și ținând cont de: 

- HCL nr.30 din 20 iulie 2020 privind implementarea și asigurarea cofinanțării 

proiectului  ”BSB 784 Râuri mai curate – mări mai curate – CroCuS, derulat prin 

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”; 

- Art.16 al.(1-7) din Legea nr.153 / 2217 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția primarului nr.67 din 30 iulie 2020 privind constituirea echipei de 

proiect; 

- Dispoziția primarului nr.60 din 04 aprilie 2022 privind suspendarea 

raporturilor de muncă prin acordul părților,  

Constat necesitatea modificării dispoziției nr.9 din 26 ianuarie 2022 prin: 

excluderea: 

dnei Cucereanu Rodica – ofițer comunicare – 10%  

drei Matcaș Diana – contabil – 15 % 

și 

includerea: 

dnei Teodora Lazăr – ofițer comunicare – 10%  

dnei Raileanu Zinaida – contabil – 15%. 

 

Brat Nicoleta, consilier 

 

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității acestui înscris 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

PRIMĂRIA 

 

 

D I S P O Z I Ț I E NR.69 

din 27 aprilie 2022 

 

privind modificarea dispoziției nr.9 din 26 ianuarie 2022 

 

 
CHIRILOAIE Victor, primarul comunei Oancea Județul Galați, validat prin sentința civilă 

nr.65/2020; 

 

Având in vedere: 

 referatul de specialitate, înregistrat cu nr.1161 din 27 aprilie 2022; 

 HCL nr.30 din 20 iulie 2020 privind implementarea și asigurarea cofinanțării 

proiectului  ”BSB 784 Râuri mai curate – mări mai curate – CroCuS, derulat prin 

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”; 

 Art.16 al.(1-7) din Legea nr.153 / 2217 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Dispoziția primarului nr.67 din 30 iulie 2020 privind constituirea echipei de 

proiect; 

 Dispoziția primarului nr.60 din 04 aprilie 2022 privind suspendarea raporturilor de 

muncă prin acordul părților,  

În temeiul art. 155 , alin.(1) , lit. (e) , art. 196 , alin. (1) , lit. (b), art.197, alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ; 

 

D I S P U N  : 



Art.1 Se modifică, începând cu 01 mai 2022 componența echipei de proiecte 

finanțat din fonduri europene nerambursabile - ”BSB 784 Râuri mai curate – mări 

mai curate – CroCuS, derulat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării 

Negre 2014-2020”, după cum urmează: 

- Din Art.1 și Art.2 subpunctele 2 și 3 se exclude Matcaș Diana– contabil – 40 

ore/lună – 15 %  și Cucereanu Rodica – ofițer de comunicare – 32 ore/lună – 

10% 

- și se include în Art.1 și Art.2 subpunctele 2 și 3  Raileanu Zinaida – contabil – 

40 ore/lună – 15 % și respectiv Lazăr Teodora – ofițer de comunicare – 32 

ore/lună – 10%.  

Art.2 Rămâne în vigoare Art.3 din dispoziția nr.9 din 26 ianuarie 2022. 

Art.3 Prezenta Dispoziție se comunică de către secretarul general – Daud Elena 

– Instituției Prefectului județului Galați, Primarului comunei Oancea, Compartimentului 

financiar contabil impozite și taxe, precum și persoanelor menționate la art.1 și se aduce 

la cunoștință publică prin format electronic Monitorul Oficial al Comunei Oancea – la 

compartimentul Dispozițiile primarului. 

 

PRIMAR ,                                              

                                                                   

                           Victor CHIRILOAIE             

                 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretar general 

 

DAUD Elena 

                 

 

   


