
    

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

HOTARARE 
privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operational 

infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al 
energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a 

sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine, 
 

„INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POSTA CÂLNAU, 
JUDETUL BUZAU”. 

 
Consiliul Local al Comunei POSTA CÂLNAU, Judetul BUZAU, intrunit in sedinta extraordinară  din 
data de  24 August 2021 

Având în vedere: 
 Proiectul de hotarare nr. 35 din 23.08.2021și Referatul de aprobare al Primarului comunei 

POSTA CÂLNAU, inregistrat sub nr.111 din 23.08.2021 prin care se arata necesitatea si oportunitatea 
adoptarii unei hotarari privind infiintarea Unitatii de Implementare a depus in cadrul 
PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme 
inteligente ai sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 
createrea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state 
vecine 

Raportul  de specialitate  nr.112/23.08.2021, 
Avizele  comisiilor de sepecialitate  din cadrul Consiliului local  nr.113/23.08.2021, 
Tinand cont ca au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Avand in vedere proiectul depus in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-

2020, Axa Prioritara 8 Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor 
naturale, Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, 

In baza art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit.e), alin. (9), lit. c), si art. 139, alin. (1) si (3), lit. f) 
coroborat cu art. 5, lit.cc), art.196, alin. (1), lit. a) art. 197, art. 199, alin. (1) si alin.(2) si si art. 243, 
alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T A R A S T E: 
 
Art. 1. Aproba infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului  depus in cadrul Programului 
operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de 
transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de 
interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine 
 
Art. 2. Aproba Structura organizatorica si Statul de functii a Unitatii de Implementare a Proiectului 
depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme 
inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 
cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state 
vecine. 
Art. 3. Aproba Regulamentul de Organizare si functionare a Unitatii de Implementare a depus in 
cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si 



sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea 
gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine 
Art. 4. Membrii unitatii vor fi numiti prin dispozitia primarului comunei POSTA CÂLNAU. 
Art. 5. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit prevederilor 
Legii nr.554/2004. 
Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza Primarul comunei POSTA 
CÂLNAU. 
Art. 7. Prezenta hotarare se va comunica la dosar hotarari, dosar sedinta consiliul local, Institutia 
Prefectului-Judetul Buzau, Primarul Comunei POSTA CÂLNAU si se aduce la cunostinta publica 
prin afisare la panou si pe site-ul institutiei, prin grija secretarului  general al U.A.T. 
 

POȘTA CÂLNĂU  
             Nr.  33/24.08.2021   
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ, 
CONSILIER, 

ARSENE FĂNEL VIOREL 
 
 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                     
                                                                                          SECRETAR DELEGAT AL U.A.T.,                                                                                   
                                                   ENACHE ANA 
 
 

Prezenta  hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința din 
data de 24.08.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de   13  voturi „pentru”,     0  „abţineri” și     0    voturi “împotriva”,         
din numărul total de 15 consilieri în funcţie și   13  consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Anexa 1 la Hotararea C.L. nr.33 /24.08.2021 

 
 
 
 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNITATII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
DEPUS IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, 

AXA PRIORITARA 8 SISTEME INTELIGENTE SI SUSTENABILE DE TRANSPORT AL 
ENERGIEI ELECTRICE SI GAZELOR NATURALE, OBIECTIVUL SPECIFIC 8.2 CRESTEREA 

GRADULUI DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT A 
GAZELOR NATURALE CU ALTE STATE VECINE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESEDINTE DE  ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER, 

ARSENE FĂNEL VIOREL 
 
 



 
 
 
 
 
 

Anexa 2 la Hotararea  C.L. nr. 33 /24.08.2021 
 
 
 

STAT DE FUNCTII 
 AL UNITATII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DEPUS IN CADRUL PROGRAMULUI 

OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, AXA PRIORITARA 8 SISTEME 
INTELIGENTE SI SUSTENABILE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE SI 

 GAZELOR NATURALE, OBIECTIVUL SPECIFIC 8.2 CRESTEREA GRADULUI DE 
INTERCONECTARE A SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT 

 A GAZELOR NATURALE CU ALTE STATE VECINE 
 
 
 

 
 

Nr.crt. 
 

Denumirea functiei Nr. posturi 

1.         Manager de proiect 1 
2. Responsabili financiar 1 
3. Responsabili achiziții 1 

 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE  ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER, 

ARSENE FĂNEL VIOREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 3 la Hotararea C.L. nr. 33 /24.08.2021 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATII PROIECTULUI 
Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 8 Sisteme inteligente si 

sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Cresterea 
gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine 

 
 

SECTIUNEA I. DISPOZITII GENERALE 
1.1. PREAMBUL 
Art. 1 Unitatea de implementare a Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa 
Prioritara 8 Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, 
Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a 
gazelor naturale cu alte state vecine, se infiinteaza prin dispozitia primarului, ca structura fara 
personalitate juridica, cu o durata de functionare pe toata perioada de implementare a proiectului. 
Art. 2 lsi desfasoara activitatea pe baza prezentului Regulament  si a prevederilor legale care ii 
guverneaza, cadrului legal in vigoare aplicabil administratiei publice locale si prevederilor legale 
privind domeniul asistentei sociale si medicale. 
Art. 3 Unitatea Proiectului reprezinta legatura  cu Autoritatea Finantatoare, cu celelalte institutii ale 
administratiei publice locale, alte institutii publice nationale si internationale, persoane fizice sau 
juridice care desfasoara activitati in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, 
Axa Prioritara 8 Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, 
Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a 
gazelor naturale cu alte state vecine  
Art. 4 Unitatea de implementare a Proiectului, functioneaza in sediul din incinta Primariei Comunei 
POSTA CÂLNAU 
 
1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA 
Art.5 Unitatea Proiectului este subordonata Consiliului Local al Comunei POSTA CÂLNAU, 
Primarului si managerului de proiect si este formata din: 
1. Managerul de proiect 
2. Responsabil financiar 
3. Responsabil achizitii 
 
Art.6 Unitatea Proiectului este formata din personal public din cadrul Primariei Comunei POSTA 
CÂLNAU, care vor fi numiti prin Dispozitia primarului comunei POSTA CÂLNAU 
 
Art. 7 Competenta de a aproba, modifica sau completa structura organizatorica a Unitatii Proiectului 
apartine primarului comunei POSTA CÂLNAU. 
 
SECTIUNEA II. ATRUBUTII, RESPONSABILITATI, AUTORITATE 
 
Art.8 Obiectul de activitate al Unitatii de implementare al proiectului ii constituie 
coordonarea/implementarea activitatilor specifice Programului Operational Infrastructura Mare 2014-
2020, Axa Prioritara 8 Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor 
naturale, Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine. Aceste activitati se subsumeaza si respecta 
prevederile Contractului de Finantare, normelor legale aplicabile, precum si instructiunile de 
implementare puse la dispozitia solicitantului de catre Autoritatea Finantatoare. 
 



Art.9 Atributiile persoanelor din cadrul Unitatii Proiectului pentru sunt: 
1. implementarea proiectului, conform responsabilitatilor stabilite prin cererea de finantare; 
2. Intocmirea documentatiei de finantare pe baza obiectivelor, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor 
prevazuti in aplicatia de finantare pentru activitatile specifice. 
3. persoanele din Unitatea Proiectului vor asigura implementarea Proiectului In conformitate cu cele 
asumate prin Cererea de finantare aprobata; 
4. persoanele din Unitatea Proiectului vor implementa Proiectul cu maximum de profesionalism, 
eficienta si vigilenta in conformitate cu cele mai bune practici In domeniul vizat si in concordanta cu 
prevederile Contractului de finantare; 
5. in cazul in care rapoartele de progres inaintate nu sunt complete sau necesita modificari, persoanele 
din Unitatea Proiectului au obligatia de a face completarile si modificarile solicitate si de a retransmite 
rapoartele de progres in termenul solicitat, de la primirea instiintarii; 
6. persoanele din Unitatea Proiectului sunt responsabile de efectuarea raportarilor catre , Autoritatea de 
management/Organism intermediar. 
7. persoanele din Unitatea Proiectului au obligatia sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau 
financiara legate de Proiect solicitate de catre Autoritatea de management, Organismul intermediar, 
Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism 
abilitat sa verifice sau sa realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor 
cofinantate din instrumente structurale; 
8. persoanele din Unitatea Proiectului au obligatia sa asigure toate conditiile pentru efectuarea 
verificarilor, punand la dispozitie, la cerere si in termen, documentele solicitate; sa fie disponibile si 
prezente, pe intreaga durata a verificarilor. 
9. se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost 
implementat Proiectul, precum si la toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea 
tehnica si financiara a Proiectului; 
10. respectarea prevederilor aplicabile cuprinse In cererea de finantare si legislatia aferenta referitoare 
la asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene si nationale, in special cele privind 
achizitiile publice, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publicitatea; 
11. respectarea prevederilor legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice, 
respectiv Legea. nr. 98/2016, privind achizitiile publice; 
12. persoanele din Unitatea Proiectului colaboreaza cu compartimentul contabilitate in vederea 
asigurarii unei evidente cantabile distincte, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect; 
13. persoanele din Unitatea Proiectului colaboreaza cu departamentul contabilitate in vederea 
efectuarii platilor aferente proiectului; 
14. persoanele cu atributii specifice din Unitatea Proiectului sunt responsabile de gestionarea activitatii 
si conformitatii produselor de informare si publicitate cu cerintele de identitate vizuala ale Autoritatii 
Finantatoare. 
 
Art. 10 Responsabilitatile personalului din cadrul Unitatii Proiectului sunt urmatoarele: 
- raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter 
confidential detinute sau la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu; 
- raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a 
indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei; 
- raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate 
si dispuse expres de catre conducerea institutiei si de raportarea asupra modului de realizare a acestora; 
- raspunde potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor 
si sanctiunilor stipulate In documentele intocmite. 
Art. 11 Autoritatea personalului din structura Unitatii Proiectului: 
- Reprezinta si angajeaza institutia numai in limitele atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a 
incredintat de catre conducerea acesteia; 
- Propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea structurii; 
- Semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia. 



SECTIUNEA III. PERSONALUL 
 
Art. 12 Dispozitii pentru personal: 
- atributiile personalului din cadrul Unitatii Proiectului sunt specificate in fisa individuala a postului, 
intocmita de Managerul de Proiect si aprobata de Primarul Comunei POSTA CÂLNAU. 
- retribuirea personalului din cadrul Unitatii Proiectului se va face potrivit bugetului de proiect, 
aprobat. 
- atat personalul din structura Unitatii Proiectului ce isi va desfasura activitatea pe parcursul perioadei 
de implementare a proiectului, cat si pe parcursul perioadei de sustenabilitate a proiectului se va 
supune prevederilor prezentului regulament. 
SECTIUNEA IV. DISPOZITII FINALE 
Art.13 Prezentul regulament intra in vigoare dupa aprobarea lui prin Hotarare de Consiliu Local si isi 
inceteaza valabilitatea odata cu aprobarea raportului final pentru implementarea proiectului. 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE  ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER, 

ARSENE FĂNEL VIOREL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


