
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A 

NR. 56 DIN 19.05.2021 

 

privind desemnarea persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă și de aplicarea  

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău 

 

 

 

         Primarul Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         Având în vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 56/18.05.2021; 

         - Referatul secretarului general, înregistrat la nr. 127/18.05.2021, prin care se propune și se 

motivează necesitatea desemnării persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă și de 

aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică la nivelul 

Comunei Oncești; 

         - prevederile art. 7, alin. (7) din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala în 

administratia publică, cu modificarile și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 la  O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile și completările ulterioare; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a) și e), ale  art. 196, alin. (1),      

lit. b), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare, emite următoarea   

   

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 

 

         Art. 1 - Se desemnează Dna OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA – secretarul general al 

Comunei Oncești, persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă, la nivelul Comunei 

Oncești, Județul Bacău. 

         Art. 2 - Se desemnează Dra BÎLCU ȘTEFANIA-CORINA – referent principal în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă, persoana cu 

atribuții în activitatea de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău. 

         Art. 3 - Secretarul general al Comunei coordonează, verifică și urmărește în permanență 

activitatea  de aplicare a Legii nr. 52/2003. 

         Art. 4 - Persoanele nominalizate la art. 1 și 2 vor respecta și vor aplica prevederile Cap. II din 

Legea nr. 52/2003, respectiv Procedurile privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal 

constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor.          

         Art. 5 - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicării, in condițiile 

prevăzute de Legea contenciosului administrativ. 

         Art. 6 - Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică, în conditțile legii și se va comunica 

compartimentelor de specialitate, potrivit competentelor legale, persoanelor desemnate, precum și 

Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității. 

         Art. 7 – Persoanele responsabile pentru relația cu societatea civilă și de aplicarea Legii               

nr. 52/2003 vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 

 

 

                    PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                      OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


