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DISPOZITIE 

Privind desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de  
interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă 

 
  Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
  Având în vedere: 

Ø Raportul de specialitate înregistrat la nr.116/14.01.2021, privind 
necesitatea desemnării persoanei din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, responsabilă cu accesul  la informaţiile 
de interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă; 

În conformitate cu: 
Ø Prevederile art. 3-5  din Legea nr.544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes  public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ø Prevederile art.7 alin. (7) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

       În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  
Codul administrativ, 

 
D I S P U N E: 

         Art. 1. – Se desemnează doamna Grigore Corina, consilier în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, responsabil pentru 
relaţia cu accesul la informaţiile de interes public conform Legii 
nr.544/2001 precum şi responsabil pentru relaţia  cu societatea civilă, 
conform Legii nr.52/2003.  
         Art.2.  – (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 
de zile de la data comunicării organului emitent; 
                        (2) Împotriva măsurilor dispuse, persoana nemulţumită 
se poate adresa instanţei de contencios- administrativ sau, după caz, 
instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 6 luni de la 
comunicarea soluţiei contestaţiei; 
        Art.3. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează 
doamna Grigore Corina – consilier în cadrul  Compartimentului Resurse 
umane, Informare, Relaţii Publice şi Stare civilă; 



 
 

       Art.4. - Cu data intrării în vigoare a prezentei, oricare altă  prevedere 
anterioară se abrogă. 

       Art.5. - Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa 
publica, a titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate 
si interesate, prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia Prefectului 
- Judeţului Buzău. 
       
 
  BOZIORU 
  Nr.7/14.01.2021 
 
 
                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
           PRIMAR,                                   Secretar general comună 
   GRIGORE Valentin                                       OPREA Mirela       
 
   ……………………….                                         ……………………… 
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                                                        __________________________ 
 

REFERAT 
Privind desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de  

interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă 
 

 
    Cadrul legal : 

Ø Prevederile art. 3-5  din Legea nr.544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes  public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ø Prevederile art.7 alin. (7) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

       În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  
Codul administrativ. 

      Având  în vedere dispoziţiile Legii nr. 544/2001, privind liberul acees 
la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,  
pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes 
public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza 
compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a 
desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu. 
   Ţinând cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată conducătorul autorităţii 
publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă 
pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, 
sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte 
normative propuse. 
      Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUN: 
       Emiterea unei dispoziţii privind  desemnarea responsabilului cu 
accesul la informaţiile de Interes public şi pentru relaţia cu societatea 
civilă. 

Întocmit,  
Secretar general comună 

Mirela OPREA 
 


