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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 5 

din data de 19 ianuarie 2021 
privind constituirea echipei de implementare a proiectului: “Îmbunatățirea conținutului digital şi a 
infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad” 

 
Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, 
Având în vedere: 

-Referatul  nr.125/19.01.2021 a responsabilului de achiziții, prin care se propune constituirea echipei de 
implementare a proiectului: “Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian 
Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad”; 
- prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020  -  Axa prioritară 2 - 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. 
- Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific 
OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-
EDUCAŢIE, Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-
educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice 

în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură; 
- prevederile art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.a, alin.5 lit  art.297(1), lit.d, art.349-353 din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 
PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

D I S P U N E: 
 
Art.1. Începând cu data prezentei dispoziții, în vederea implementării proiectului “Îmbunatățirea conținutului 
digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad”cu finanțare 
din fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. - 
Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific 
OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-
EDUCAŢIE, Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-
educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice 
în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură, se numește echipa de implementare astfel:  
- Lupu Ioan – responsabil proiect; 
- Lupuțiu Lacrimioara-Viorica – responsabil achiziții publice; 
- Leac Virginica-Luisiana – responsabil financiar; 
Art.2. Echipa de implementare a proiectului este responsabilă de realizarea activităților stabilite a fi efectuate 
prin proiect, precum și a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față de autoritatea finanțatoare, conform 
contractelor de finanțare semnate.  
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încrediinţează  persoanelor nominalizate la art.1 
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică :  

- persoanelor nominalizate în prezenta dispoziție 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – Compartiment 

Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 

P R I M A R,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
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                MICULIŢ CRINA-MELANIA                                                                   SECRETAR GENERAL                  

LUPUTIU LACRIMIOARA 

 


