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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                                 PRIMAR 
 
 

DISPOZIŢIA NR. 7 

 
Privitor la : constituirea comisiei de analiză privind încălcarea 

dreptului de acces la informaţiile de interes public în 
cadrul Primăriei Roşiile, judeţul Vâlcea. 

                           
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate al secretarului general UAT 

Roșiile, judeţul Vâlcea înregistrat la nr. 16/04.01.2021 referitor la constituirea 
comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes 
public în cadrul Primăriei Roşiile, judeţul Vâlcea; 

În conformitate cu prevederile art. 21 coroborat cu art. 35 din H.G. nr. 
123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001; L. nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 154, art. art. 155 alin (5) lit e), art. 196 alin. (1) lit. b din OUG 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
emit următoarea: 
 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 
 Art. 1. Se constituie comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces 
la informaţiile de interes public în cadrul Primăriei Roşiile, judeţul Vâlcea, în 
următoarea componenţă: 

1. Constantin Dumitru    – primar     – Preşedinte; 
2. Avram Catalin-Constantin         – secretar general  – membru; 
3. Marinescu Stefan    – Consilier achiziții publice – membru. 

 Art. 2. Comisia prevăzută la art. 1 va avea următoarele responsabilităţi: 
a)     primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor; 
b) efectuează cercetarea administrativă; 
c) stabileste dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces 

la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu; 
d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei 

sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de 
interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va 
informa despre rezultatul cercetătii administrative comisia de disciplină a autorităţii 
sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, 
potrivit legii; 
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e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului; Solicitantul care, după 
primirea răspunsului la reclamaţia administativă, se consideră în continuare lezat în 
drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Vâlcea în termen de 30 de zile de la expirarea 
termenelor prevăzute de art. 7 din Legea 544/2001.     

Art. 3. Prin Hotărâre al Consiliului Local Roșiile se va desemna secretarul 
UAT Roșiile, domnul Avram Cătălin-Constantin responsabil cu modul de aplicare a 
Legii nr. 544/2001. 

Art. 4. Pe data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii îşi încetează 
valabilitatea  orice dispoziţie contrară. 

Art. 5. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, persoanelor nominalizate în prezenta 
dispoziţie și va fi adusă la cunoștiință publică prin grija secretarului general UAT 
Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Cu drept de contestaţie conform Legii nr. 554/2004 privind contencios 
administrativ. 
 

Roşiile, 04.01.2021 
             PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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