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- privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea, informarea și gestionarea la nivelul 

Primăriei comunei Vama Buzăului a măsurilor de finanțare și a programelor de finanțare 

europene  

 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 

Văzând referatul întocmit de compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Vama Buzăului; 

Cunsocând prevederile Dispoziției Primarului comunei Vama Buzăului nr. 39/30.04.2020 – 

privind numirea d-rei Stoica Bianca în funcția publică de execuție consilier achiziții publice, clasa I, 

gradul asistent, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului; 

În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

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

administrativ, 

 

D I S P U N : 

 

Art.1: Se desemnează d-ra Bianca STOICA – consilier achiziții publice în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, ca fiind persoana responsabilă cu urmărirea, 

informarea și gestionarea la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului a măsurilor de finanțare și a 

programelor de finanțare europene ce pot fi accesate de către Comuna Vama Buzăului. 

 

Art.2: Persoana menționată la art. 1 va prelua, va urmări și va gestiona toată corespondența 

referitoare la măsurile de finanțare și la programele de finanțare europene.  

                      

 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoana 

menţionată la art. 1. 

 

 Art.4: 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, Compartimentului Resurse umane şi d-rei Bianca STOICA. 

 

        PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 
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          Contrasemnează pentru legalitate, 
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            Adrian – Constantin GĂITAN 


