
 

P R O I E C T   de   D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea persoanei responsabilă de aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,  din cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 

                    

           Având în vedere : 

-Art.3 și art.4 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi 

completările ulterioare  ; 

-Art.3 (1) din H.G. nr.123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 

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

-Referatul nr. 730/15.01.2021  întocmit de Secretarul general al comunei Bărcăneşti privind desemnarea 

persoanei responsabilă de aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare,  din cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova ; 

           În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019- Codul administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, emite prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E . 

   

  

           Art.1.(1) Se desemnează d-na TRUȘCĂ ALINA, inspector clasa I, grad profesional asistent, în 

cadrul Compartimentului Relaţii cu publicul, registratură, arhivă, Monitorizarea procedurilor administrative 

de organizare şi publicare a Monitorului Oficial Local al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcăneşti ,judeţul Prahova, ca persoană responsabilă de aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi completările ulterioare.  

           (2)În lipsa d-nei TRUȘCĂ ALINA, va prelua această activitate d-na DUMITRU CARMEN-

MIHAELA, inspector clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului S.PA.S. al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova  . 

           Art.3.Fişele postului persoanelor nominalizate la art.1 al prezentei dispoziții se vor completa cu noile 

atribuţii. 

           Art.4.Prevederile  prezentei  dispoziții  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de persoanele nominalizate la 

art.1 și  vor  fi  transmise  persoanelor  și  instituțiilor  interesate  de  secretarul unității administrativ-

teritoriale. 

 

P R I M A R, 

                                                                             Gheorghe Dima 

                

                                                                                                      Avizat legalitate :     

                                                                                                                                Secretar general al comunei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                Nicoleta Savu 

                                                                                                                             

Bărcăneşti, 15 ianuarie 2021 
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