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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 248 
 
 Privitor la:  desemnarea persoanei responsabile cu organizarea și 

publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Roșiile, județul 
Vâlcea. 

 
  Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 

 Având în vedere referatul, raportul de specialitate înregistrat la nr. 3709/28.09.2021 
al secretarului general UAT Roșiile, prin care se propune desemnarea persoanei 
responsabile cu organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Roșiile, județul 
Vâlcea care împreună cu secretarul UAT au responsabilitatea respectării prevederilor legale 
cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Roșiile; văzând că prin 
HCL 5/2021 și dispoziția nr. 6/2021 domnul Avram Cătălin-Constantin este persoană 
responsabilă cu modul de aplicare a prevederilor Legii. nr. 544/2001, respectiv cu modul de 
aplicare a prevederilor Legii. nr. 52/2003; faptul că la nivelul UAT Roșiile momentan nu 
există compartiment distinct privind monitorizarea procedurilor administrative cât nici alte 
compartimente specializate cum statuează anumite prevederi legale;  
 În conformitate cu prevederile art. 3,  alin. (1) Anexa 1 din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b)  din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit 
următoarea:     
 

DISPOZIŢIE 
 
  Art.1. (1). Începând cu data prezentei, domnul Fera George-Cosmin având funcția 
publică de execuție de consilier grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Roșiile, județul Vâlcea se desemnează responsabil cu organizarea și 
publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Roșiile, județul Vâlcea. 
 (2). Persoana desemnată la art. 1 este responsabilă împreună cu secretarul general 
UAT Roșiile, domnul Avram Cătălin-Constantin și de publicarea documentelor potrivit 
prevederilor OUG 57/2019. 
 Art. 2. Personalul aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiile este 
responsabil direct pentru neluarea măsurilor necesare în vederea publicării informațiilor de 
interes public din sfera activităților din cadrul compartimentelor din care fac parte, la 
secțiunea specială din cadrul paginii web a instituției www.primăriarosiile.ro.   
 Art. 3. Fișele posturilor persoanelor la care se referă prezenta dispoziție vor fi 
completate cu noile atribuții.  
 Art. 4. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, persoanelor prevăzute la art. 1 cât și a 
personalului aparatului de specialitate al primarului pentru ducere la îndeplinire, prin grija 
secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea. 
 

Roşiile, 29.09.2021 
             PRIMAR,                                     Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                               Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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