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- privind delegarea atribuţiei privind vizarea pentru ,,Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama 
Buzăului, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către viceprimarul comunei Vama Buzăului 

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

Cunoscând prevederile Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 9 din 22.01.2020 – privind 
constituirea comisiei de recepţie la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2020 și prevederile 
Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 10 din 22.01.2020 - privind delegarea atribuţiei privind 
vizarea pentru ,,Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2020; 

În conformitate cu prevederile: 
-  O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. ,,e” și ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N : 

Art.1: Delegarea, pe perioada efectuării concediului de odihnă, a concediului medical și a delegațiilor  
de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, a atribuţiilor privind vizarea pentru ,,Bun de plată” a 
documentelor care atestă lucrările executate, bunurile livrate, serviciile prestate și recepționate de comisia 
constituită prin Dispoziția primarului comunei Vama Buzăului nr. 9 din 22.01.2020, d-nei Stoica Gabriela Lucia 
– inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, prin care se confirmă că: 

 - bunurile furnizate au fost recepţionate, cu specificarea datei şi a locului primirii; 
    - lucrările au fost executate; 
    -  serviciile prestate; 
    - bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specificarea gestiunii şi a notei 
contabile de înregistrare; 
    - condiţiile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plăţilor de dobânzi la credite 
ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite; 
    - alte condiţii prevăzute de lege sunt îndeplinite. 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoana menţionată 
la art. 1. 

Art.3: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, Compartimentului resurse 
umane și persoanei menționate la art.1. 
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