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- privind constituirea garanției în numerar a gestionarului de la caseria  

Primăriei comunei Vama Buzăului 

 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 

Văzând referatul întocmit de către Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, 

patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului; 

Având în vedere prevederile art. 10 și art. 13 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea 

gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților 

economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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: Constituirea garanției în numerar a gestionarului de la caseria Primăriei comunei Vama 

Buzăului – dl. Ardelean Gheorghe Daniel, în cuantum de un salariu tarifar lunar al acestuia, prin 

reținere în rate lunare de 1/10 din acest salariu. 

 

     Art.2: D-na Aldea Cosmina Georgeta – salariat în cadrul Biroul buget-contabilitate, taxe şi 

impozite, colectare creanţe, patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

   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 şi 

persoanelor menţionate la art. 1 și la art. 2.  

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,           

  Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAȘ 

 

           Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

                                    Adrian – Constantin GĂITAN 

  


