
 

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.85 
    Privitor la: - desemnare purtător de cuvânt; 
 

  Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea;  
     Văzând referatul nr.3257 din 19.05.2022, întocmit de secretarul general al comunei, 
prin care se propune desemnarea unui purtător de cuvânt în vederea punerii în aplicare a 
dispozițiilor art.17 din Legea nr.544/2001, privind accesul la informațiile de interes public, 
cu modificările și completările ulterioare; 
     Având în vedere adresa nr.7300 din 09.06.2022, transmisă de Instituția Prefectului 
Județul Vâlcea, primită și înregistrată sub nr.3104 din 14.06.2022 la Primăria comunei 
Șirineasa, județul Vâlcea, prin care se face cunoscut faptul că, potrivit art.17 din Legea 
nr.544/2001,privind accesul la informațiile de interes public, cu modificările și completările 
ulterioare, autoritățile publice au obligația de a organiza periodic, de regulă o dată pe lună, 
conferințe de presă pentru aducerea la cunoștință a informațiilor de interes public; 
     În conformitate cu dispozițiile art.16 din Legea nr.544/2001,privind accesul la 
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 155 
alin. 5, lit. e din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare;  
     Emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E  

   Art.1 – Se desemnează domnul Băcanu Marius-Daniel, referent, în cadrul 
compartimentului administrativ al aparatului de specialitate al primarului, purtător de 
cuvânt la nivelul instituției primăriei comunei, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor 
art.17 din Legea nr.544/2001, privind accesul la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare.          
  Art.2 – Domnul Băcanu Marius-Daniel,referent, va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei dispoziții. 

   Art.3 - Dispoziţia se va afișa la loc public, respectiv siteul primăriei și se va 
comunica: 

         - d-lui Băcanu Marius-Daniel; 
        - persoanelor interesate; 

             - Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 
ȘIRINEASA, 27 iunie 2022 

                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
  Primar,                                       Secretar general comună, 
 
Ion STREINU                                    jurist Paul Gh.POPESCU                 
Teh.red.-P.G.P.; Nr.ex. - 3; 


