
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.105 
           Privitor la: - desemnarea persoanelor responsabile la nivelul comunei Șirineasa, 
județul Vâlcea să raporteze informații in platforma informatică SALT; 

 

 

Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea; 
Având in vedere referatul nr.4093 din 09 august 2022, întocmit de secretarul general al 

comunei, prin care se propune desemnarea persoanelor responsabile la nivelul comunei 
Șirineasa, județul Vâlcea să raporteze informații in platforma informatică SALT; 

Ținând seama de adresa nr.9446 din 26.07.2022 transmisă de Instituției Prefectului, 
județul Vâlcea, primită și înregisrată la instituția primăriei sub nr.3894 din 27.07.2022, prin 
care ne solicita datele de identificare ale persoanelor responsabile la nivelul comunei 
Șirineasa, județul Vălcea, să raporteze informatii in platforma informatică SALT; 
  În conformitate cu dispozițiile art.17 lit.b), alin. (3) si (4) din HG nr.800/2022 pentru 
organizarea, funcționarea si atributiile Comitetului tehnic interministerial pentru 
descentralizare și a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competențelor; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b din Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Emite următoarea: 
 

D I S P O Z I Ț I E   
           

 Art.1 – Se desemnează persoanelor responsabile la nivelul comunei Șirineasa, județul 
Vâlcea să raporteze informații in platforma informatică SALT,  cu următoarea nominalizare: 

- Raportor titular – Cican Carmen (referent); 
- Raportor supleant – Curcan Carmen-Florentina (asistent medical comunitar); 
- Utilizator/Verificator de date – Cican Carmen (referent); 

        Art.2 - Datele de identificare ale persoanelor desemnate la art.1 precum si serviciile 
publice descentralizate pentru care persoanele desemnate au responsabilitatea 
raportării/gestionării în platforma informatică SALT sunt prevăzute în art.17 alin.4 din H.G. 
nr.800/2022, a căror completare se va face în formularul raportori, transmis cu adresa 
precizată în preambulul prezentei dispoziții. 
 

-//- 
       



 
         Art.3 – Compartimentul achiziții publice, urbanism și resurse umane va asigura 
aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții, prin completarea fișei postului fiecărei persoane 
nominalizate în art.1, iar secretarul general al comunei o va comunica: 

- d-nei Cican Carmen - referent; 
- d-nei Curcan Carmen - Florentina – asistent medical comunitar; 
- compartimentului achiziții publice, urbanism și resurse umane; 
- Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 

 
 
 
 
                                                ȘIRINEASA, 10 august 2022 

 

                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
        Primar,                                                                        Secretar general comună, 
                                                                                            
    Ion STREINU                                                                 jurist Paul GH. POPESCU 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teh.red.-P.G.P.; Nr.ex. - 4; 
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