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    DISPOZIȚIA 
    nr. 35 din 17.03.2020 

- privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea relației financiar – contabile dintre Primăria 
comunei Vama Buzăului cu operatorul regional RAT Brașov S.A. și cu Asociația Metropolitană pentru 

Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov  
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
Cunsocând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 97 din 30.09.2019 - 

privind aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în 
unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului nr. 137 din 18.12.2019 -privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului nr. 138 din 18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe 
mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial 
administrativă a Comunei Vama Buzăului și ale Actului adițional nr. 1/23.12.2019 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018; 

Analizând prevederile: 
- 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; 
- O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. ,,c” și alin. (5), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 – 

privind Codul administrativ; 
 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: Se desemnează d-na Ganea Maria – șeful Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare 

creanţe, Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, ca fiind persoana 
responsabilă cu gestionarea relației financiar – contabile dintre Primăria comunei Vama Buzăului cu operatorul 
regional RAT Brașov S.A. și cu Asociația Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public 
Brașov. 

 
Art.2: Persoana menționată la art. 1 va prelua toată corespondența aferentă relației financiar – contabile 

menționate la art. 1, va întocmi și va ține evidența tuturor documentelor financiar contabile aferente și va urmări, 
din punct de vedere financiar – contabil, prestarea serviciului de transport public de persoane de către operatorul 
regional RAT Brașov S.A..  
                      
 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 şi d-nei Ganea Maria. 
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