
       R O M A N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA         

 COMUNA DOICEŞTI 

    

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

privind desemnarea persoanei responsabile cu operarea aplicatiei Monitorul Oficial Local in format electronic 

 
 

PRIMARUL COMUNEI DOICEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 

Analizând: 

-    Proiectul de dispoziţie privind desemnarea persoanei responsabile cu operarea aplicatiei Monitorul Oficial Local        

in format electronic, înregistrat la nr.114/18.05.2020; 

Având în vedere: 
- prevederile art 3 din Anexa nr. 1 la O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si                    

completarile ulterioare; 

- Actul aditional  nr. 8586/23.12.2019 la Contractul de prestari servicii nr. 3495/12.06.2019, ce are ca obiect 
organizarea si utilizarea aplicatiei informatice MONITORULUI OFICIAL LOCAL IN FORMAT 

ELECTRONIC; 

- Prevederile art. 155 alin. (1) lit. “d” si alin. (5) lit. “d” din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1)  lit. “b” din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

D  I  S  P  U  N: 

 

Art.1(1)Pentru operarea aplicatiei Monitorul Oficial Local in format electronic se desemneaza doamna Ismail                  

Luiza, consilier in cadrul Compartimentului Resurse umane, Relatii cu publicul, Investitii. 
(2)Doamna Ismail Luiza asigura publicarea pe site-ul primariei, la sectiunea Monitorul Oficial Local, a                  

actelor administrative emise/adoptate de a de autoritatile administratiei publice locale (dispozitii, hotarari) si a 

altor documente, cu exceptia documentelor financiare si de stare civila (statut, regulamente, registre,                 

minute, procese-verbale, alte documente de interes public). 
Art.2(1)Se desemneaza supleantul persoanei desemnate la art.1 alin.(1), doamna Stanciu Loredana, consilier                      

achizitii publice in cadrul Compartimentului Achizitii publice. 

(2)Supleantul prevazut la alin. (1) este abilitat sa asigure aplicarea si respectarea masurilor prevazute la art. 1 
alin. (2) in perioada in care titularul este indisponibil/incapabil sa-si exercite atributiile. 

Art.3.Noile atributii vor fi prevazute in fisa postului, prin grija doamnei Ismail Luiza, consilier in cadrul 

Compartimentului Resurse umane, Relatii cu publicul, Investitii. 
Art.4.Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de către persoana imputernicita/supleant. 

Art.5.Prin grija secretarului general al comunei, prezenta dispozitie se comunica:: 

-Instituţiei Prefectului, Judeţul Dâmboviţa; 

-Primarului  comunei Doiceşti; 
-doamnei Ismail Luiza, consilier, Compartiment Resurse umane, Relaţii cu publicul, Investiţii; 

-doamnei Stanciu Loredana, consilier achizitii publice, Compartiment Achizitii publice. 
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