
ROMANIA
JUDEŢUL BACĂU

MUNICIPIUL ONEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. ___

din _____________ 2022
privind desemnarea dornnului cons.jur. Chiriac Robert Ionuţ, Director Ia

Directia Juridică ca purtător de cuvânt al Primăriei municipiului Oneşti,
judetul Bacău

Primarul municipiului Oneşti,judeţul Bacău,

Avânci în vedere Referatul nr.71052/15.1 1.2022 întocmit de Secretarul general
al Municipiului Oneşti — cons. jur. Daniel Spânu;

Având în vedere:
-prevederilor art.16 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces Ia informaţiile

de interes public, modificată şi completată ulterior;

-prevederile art.29 din anexa Ia Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces Ia informaţiile de interes public;

-prevederile art. 155, alin.( 1), lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările ~i completările ulterioare;

În temeiul art. 196, alin.( 1) lit. b) şi art. 197 alin.( 1) şi alin.(4) din Ordonanţa de
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 — Începând cu data prezentei, domnul cons.jur. Chiriac Robert Ionuţ,
Director Ia Direcţia Juridică, este desemnat purtător de cuvânt al Primăriei
municipiului Oneşti, judeţul Bacău.

Art.2 — Atributiile purtătorului de cuvânt stabilite prin Hotărârea Guvernului
nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind libet ul acces Ia informaţiile de interes public, completează tip
postului persoanei nominalizate Ia art.1.

Ąr~ — Toate structurile din cadrul aparatului dc specialitate al primarului
łtkLŁIlcildu[ui ()tLoşLi, precurn şi iusĹi1u~ült/sei vicille publiec din subordinea
Consiliului Local vor pune Ia dispozitie toate informaţiile solicitate de donmul
Chiriac Robert Ionuţ, pentru asigurarea corectă a informaţiilor de inters public.



Art.4 — Cu data prezenici. Dispozi~ia nr.1340 din 18 decembrie 2020 privind
desemnarea domnujul Tenie Ionuţ, Director Ia Direcţia Cultură şi Tineret, purtător
de cuvânt al Primăriei municipiului Oneşti, judeţul Bacău în rela;ia cu mass-media,
se abrogă.

Art.5 — Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al
rnunicipiului Oneşti:

- lnstituţiei Preťectului -judeţul Bacău
- Persoanei nomjnalizate Ia art.1
- Tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

muncipiului Oneşti, precum şi instituţiilor/serviciilor publice din subordinea
Consiliu]ui Local

- Biroulul IT&C pentru publicarea pe site-ui primăriei www.onesti.ro

Art.6 Persoana nominalizată Ia art.! şi toate struciurile din cadrul aparatului de
specialitate a] primarului muncipiului Oneşti, precum şi instituţiile/serviciile publice din
subordinea Consiliului Local vor aduce Ia îndeplinire prezenta dispoziţie.
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