
R O M Â N I A
J U D E Ț U L  C A R A Ș – S E V E R I N 

COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ
Strada Principală, nr. 203, jud. Caraș-Severin

    Telefon: +40 255 575 305
  E-mail: primariaciclovaromana@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 5
din 31 Ianuarie 2023

  privind majorarea indemnizatiei lunare a domnului Cătălin–Mircea Golu, 
primar al comunei Ciclova Romana, pentru perioada in care se implementeaza

proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin
Avand in vedere :
-  Referatul  intocmit  de  secretarul  general  privind  acordarea  unui  spor

procentual la indemnizatia primarului pentru implementarea unui proiect finantat din
fonduri europene nerambursabile

-  Aprobarea  cererilor  de  finantare  a  proiectelor  finantate  din  fonduri
europene nerambursabile, aflate in procesul de implementare si anume : 

1.  Proiect finantat din fonduri europene in cadrul Programului de finantare
Planul  National  de  Redresare  si  Rezilienta  (PNNR),  Componenta  C10,  intitulat
« Sistem de Monitorizare si Siguranta Spatiului Public Comuna Ciclova Romana » 

2.  Proiect finantat din fonduri europene in cadrul Programului de finantare
Planul  National  de  Redresare  si  Rezilienta  (PNNR),  Componenta  C10,  intitulat
« Asigurarea Infrastructurii pentru Transportul Verde – Piste pentru Biciclete (și
alte vehicule electrice ușoare) la  Nivel  Local,  Comuna Ciclova Romana, jud.  Caraș-
Severin »

3. Proiect finantat din fonduri  europene in cadrul  Programului de finantare
Planul  National  de  Redresare  si  Rezilienta  (PNNR),  Componenta  C10,  intitulat  «
Elaborarea  in  format  GIS  a  documentatiilor  de  amenajare  a  teritoriului  si  de
planificare urbana (Plan Urbanistic General)  Comuna Ciclova Romana,judetul  Caras-
Severin »

4. Proiect finantat din fonduri  europene in cadrul  Programului de finantare
Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Componenta Axa Prioritara 10,
intitulat « Consolidarea Capacitatii Unitatii de Invatamant Scoala Gimnaziala Ciclova
Romana,  Comuna  Ciclova  Romana,  jud.Caras-Severin,  de  gestionare  a  situatiei  de
pandemie generata de virusul Sars-Cov 2 »



Tinand seama de prevederile: 
- art.16 alin.2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art.6 din HGR nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind

stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor n afara organigramei si a criteriilor pe
baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata
in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile ;

In temeiul  prevederilor art.  155 alin.  1 lit.d) cu trimitere la alin,(5) lit.e) in
temeiul  art.196  alin.(1)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare, 

D I S P U N :

    Art.1  – Incepand  cu  luna  Februarie  2023,  indemnizatia  lunara  a  domnului
Cătălin–Mircea  Golu, având  functia  de  primar  al  comunei  Ciclova  Romana,  se
majoreaza  cu  un  procent  de  25%,  pentru  perioada  in  care  se  implementeaza
proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile. 

Art.2  – Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  dispozitii,  se
incredinteaza compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Ciclova Romana. 

Art.3 – Secretarul  general  va comunica prezenta dispoziţie compartimentul
financiar-contabil si Institutiei Prefectului – Judetul Caras-Severin. 

  Primar                                        Contrasemneaza pentru legalitate
 Cătălin–Mircea Golu                                   Secretar general 

   Daniela–Georgetta Novac


