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   PRIMARUL COMUNEI 
 

 

DISPOZITIE 

Nr. 81 

 
          Privind numirea in UNITATEA  DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ,, Asigurarea 

procesului de invatare in mediul on-line, in Comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures ,, Cod 

MuSMIS 2014:144479 

 

 Având în vedere prevederile si specificatiile din GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Programul 

Operational Competitivitate 2014-2020- AXA PRIORITARA 2. Actiunea 2.3.3.-Imbunatatirea 

continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie , e-incluziune, e-

sanatate si e-cultura- Sectiunea E-EDUCATIE- Numar apel 2 ; 

           In vedere implementarii proiectului cu finanatare europeana ,, Asigurarea procesului de invatare 

in mediul on-line , in comuna Baita de sub Codru , judetul Maramures,, , cod MySMIS 

2014:144479; ; 

 In temeiul prevederilor   art. 196 aliniatul 1 litera “b” din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5  Iulie 2019 ;  

 

  Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş emite prezenta  

 

 

DISPOZITIE 
 

  Articolul 1. Se numeste in cadrul UIP , in vederea implementarii investitiei ,, Asigurarae 

procesului de invatare in mediul on-line, in comuna Baita de sub Codru, judetul maramures,, 

,codMySMIS 2014:144479 urmatoarea persoana responsabile pe urmatoarea functie 

 

                           POP BOGDAN CATALIN –Inspector Principal     

 

   Articolul 2. Persoana numita in UIP este obligata sa cunoasca si sa aplice intocmai 

prevederile contractului de finantare , a legislatiei si a prescriptiilor tehnice in vigoare  ; 

 

                       Articolul 3.    Activitatea persoanelor de implementare a proiectului va fi coordonata si 

indrumata din partea conducerii Autoritatii Publice Locale (APL)de catre reprezentantul legal , care 

respunde impreuna cu acestia de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor Contractului de finanatre , 

a legislatiei in vigoare si a prescriptiilor tehnice in vigoare ; 

 

                     Articolul 4.  Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta persoanelor numite de Unitatea de 

Implementare a Proiectelor (UIP) si tuturor colaboratorilor care participa direct sau indirect la realizarea si 

finalizarea obiectivului de investitii ,, Asigurarea procesului de invatare in mediul on-line , in comuna 

Baita de sub Codru , judetul Maramures,, , Cod MuSMIS 2014:144479 ; 

 



                      Articolul 5. Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului general al comunei , in 

conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Prefectului 

Judetului Maramures  pentru exercitarea controlului de legalitate , precum si  

                                - Persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta dispozitie . ; 
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DUMUŢA AUREL  
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