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- privind stabilirea componenței Comisiei cu atribuții monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la 

sistemul de control intern managerial și managementul calității din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

Având în vedere: 

Referatul domnului Găitan Adrian-Constantin, secretarul general al comunei Vama Buzăului, nr. 3194 din data 

de 17.06.2020 prin care se propune emiterea Dispoziţiei privind stabilirea componenței Comisiei cu atribuții 

monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control intern managerial și managementul 

calității din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului; 

Prevederile art. 2 și 3 din Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

Prevederile H.G. 1723/2004 privind Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii 

cu publicul anexa 1, cap. III,  lit.  ,,a”; 

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

coroborate cu prevederile 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 stabilește Comisia cu atribuții privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial și managementul calității din cadrul Primăriei comunei Vama 

Buzăului, denumită în continuare Comisia de monitorizare, în următoarea componență: 

Președinte al Comisiei de monitorizare - Ganea Maria. 

Membri: 

- Găitan Adrian-Constantin – secretarul general al comunei Vama Buzăului 

- Burlac Elena-Rodica - funcționar arhivar în cadrul compartimentului secretariat arhivă relații cu publicul; 

- Stoica Gabriela Lucia – inspector în cadrul Compartimentului Urbanism, Autorizare Construcţii, Investiţii, Achiziţii 

publice; 

- Stoica Bianca – inspector în cadrul Compartimentului Urbanism, Autorizare Construcţii, Investiţii, Achiziţii 

publice; 

- Lăpăzan Claudia Ramona – inspector în cadrul SPCLEP al comunei Vama Buzăului; 

- Buzea Ilona - referent în cadrul compartimentului fond funciar, consiliere agricolă, registru agricol; 

- Mirică Daniel - inspector în cadrul Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu; 

- Aldea Cosmina-Georgeta - inspector în cadrul Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, 

Patrimoniu; 

- Ardelean Gheorghe-Daniel - inspector în cadrul Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, 

Patrimoniu; 

- Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului; 

- Hermenean Simona-Luminița - bibliotecar în cadrul compartimentului de cultură. 

 Art.2: Prevederile prezentei Dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de către membrii Comisiei de monitorizare, 

Responsabilii de structuri din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului. 

 Art.3: De la data intrării în vigoare a prezentei Dispoziții se abrogă orice dispoziție anterioară privind organizarea 

comisiilor cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică managerial în cadrul Primăriei comunei 

Vama Buzăului. 

 Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică, obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei Vama 

Buzăului, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov și persoanelor menționate la art.1. 

 
 PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 
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