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D I S P O Z I Ţ I E

Cu privire la p lasarea inform aţiei oficiale 
pe pagina web oficială a Prim ăriei

în conform itate . cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr,436-XVI din
28.12.2006, art. 29, 32, Legea privind transparenţa în procesul deicizional nr.239-XVI din 
13.11.2008, a rt.15, în scopul eficientizării procesului decizional în instituţie şi asigurării 
accesului publicului la deciziile adotate,

l.S e  obligă angajaţii Prim ăriei oraşului Orhei, m anagerii şefi ai întreprinderilor 
M unicipale şi SA „R egia A pă Canal” Orhei să prezinte săptăm înal, contrasem nate de Prim arul 
or. Orhei, inform aţii oficiale privind activitatea din dom eniul sferelor de com petenţă şi 
activitatea instituţiilor adm inistrate, pentru a fi plasate pe pagina web oficială  a Prim ăriei or. 
Orhei.

2 .Se pune în sarcină dlui M oşneagu Victor, specialist, P rim ăria oraşului Orhei, 
exercitarea acţiunilor respective ce ţin de plasarea inform aţiei oficiale privind activitatea 
Prim ăriei oraşului Orhei şi a instituţiilor din subordine pe pagina W eb oficială a Prim ăriei 
oraşului Orhei, cu actualizarea zilnică a site-ului.

3 .Se pune în sarcină d-nei Hristofor Svetlana, secretar dactilograf, Prim ăria oraşului 
Orhei, întrerinderea acţiunilor respective ce ţin de scanarea d ispoziţiilor norm ative ale Prim arului 
or. Orhei şi a deciziilor adoptate de către Consiliul orăşenesc Orhei cu plasarea lor ulterioară pe 
pagina w eb oficială a Prim ăriei or. Orhei şi pe portalul www.actelocale.m d .

4.A dm inistrarea, gestionarea acţiunilor respective privind plasarea inform aţiei oficiale va 
fi efectuată de dl Cernei Igor, specialist, Prim ăria Orhei în coordonare cu d-na Buracovschi Ala, 
secretarul Consiliului orăşenesc Orhei.

5. Se abrogă dispoziţia prim arului oraşului Orhei nr. 314 din 28.03.2013 „Cu privire la 
publicarea dispoziţiilor” .

6. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului or. Orhei, dl 
Boţan Rom an.
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