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    nr. 105 din 11.11.2020 

 
- privind desemnarea persoanelor responsabile cu înrolarea Unității Adminstrativ – Teritoriale Comuna 

Vama Buzăului în sistemul ,,GHIȘEUL.RO” 
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
Cunsocând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 46 din 29.05.2020 - 

privind aprobarea înregistrării Comunei Vama Buzăului în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor 
și impozitelor, utilizând cardul bancar (SNEP), precum și stabilirea modului de suportare a comisionului bancar la 
tranzacțiile on-line; 

Văzând adresa nr. 17730/09.11.2020 a Instituției Prefectului Județului Brașov, înregistrată la Primăria 
comunei Vama Buzăului sub nr. 6220/10.11.2020, prin care ne este înaintată adresa Ministerului Afacerilor Interne 
nr. 650524/04.11.2020, referitoare la înrolarea tuturor unităților administrativ teritoriale în sistemul 
,,GHIȘEUL.RO”; 

Având în vedere prevederile art. 3 și ale art. 10 din H.G. nr. 1235/2010  privind aprobarea Sistemul 
naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidate, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 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-ul Mirică Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Vama Buzăului, dl. Ardelean Gheorghe Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vama Buzăului și d-na Aldea Cosmina Georgeta – inspector în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului ca fiind persoanele responsabile cu înrolarea Unității 
Adminstrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului în sistemul ,,GHIȘEUL.RO”. 

 
Art.2: Persoanele menționate la art. 1 vor face toate demersurile necesere, vor întocmi și vor semna, în 

condițiile legii, documentele aferente acestui demers, astfel încât Unitatea Adminstrativ – Teritorială Comuna 
Vama Buzăului să fie înrolată în sistemul ,,GHIȘEUL.RO” până la data de 31.12.2020. 

 
Art.3:  În situația în care ne se va respecta termenul prevăzut la art. 2, persoanele menționate la art. 1 vor 

întocmi un raport în cuprinsul căruia vor menționa toate acțiunile derulate până la momentul respectiv în vederea 
înrolării Unității Adminstrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului în sistemul ,,GHIȘEUL.RO”, motivele 
obiective pentru care nu s-a putut finaliza acest demers, precum și noul termen solicitat. 
                      
 Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoanele menţionate 
la art. 1. 
 
 Art.5: 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 și persoanelor menționate la art. 1. 
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