R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

PRIMARUL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
stațiune turistică de interes local

DISPOZIȚIA
Nr. 92 din 02.10.2020

- privind aprobarea modalităților de identificare și verificare a destinatarilor finali și a modelului de
cerere în cadrul S.N.S.E.D. la nivelul Comunei Vama Buzăului, județul Brașov
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Analizând referatul compartimentului de specialitate;
- Văzând adresa emisă de Instituția Prefectului - Județul Brașov, primită și înregistrată la Primăria
comunei Vama Buzăului sub nr. 4765/27.08.2020;
- Văzând adresa emisă de Instituția Prefectului - Județul Brașov, primită și înregisrtată la Primăria
comunei Vama Buzăului sub nr. 5152/15.09.2020;
În conformitate cu :
- prevederile art.154 și art.155 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art.3 alin. (2), art.4, alin. (3), alin. (4), alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 133/07.08.2020
privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin
educational acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ:
DISPUN :
Art.1: Se desemnează d.l CHIRILAȘ Constantin – referent asistență socială în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului ca fiind persoana responsabilă cu indentificarea, întocmirea,
asumarea și actualizarea lunar a listelor cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a acestora;
Art.2: Se aprobă modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D, la
nivelul Comunei Vama Buzăului conform în Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3: Se aprobă modelul de cerere privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin
educațional acordate categoriilor de elevi cei mai defavorizați, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta dispoziție.
Art.4: Modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D., prevăzute la art.
2 se vor completa cu prevederile O.U.G. nr. 133/07.08.2020;
Art.5: Dl. CHIRILAȘ Constantin, referent asistență socială, va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei dispoziții.
Art.6: Prezenta dispoziţie se comunică obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei
Vama Buzăului, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, d-lui CHIRILAȘ
Constantin, Compartimentului resurse umane, d-nei LĂPĂZAN Claudia - Ramona.
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Prof. ing. dipl. Tiberiu-Nicolae CHIRILAȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian-Constantin GĂITAN

