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- privind desemnarea persoanei responsabile cu întocmirea referatului de eliberare/neeliberare a  

autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna Vama Buzăului, 
județul Brașov 

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 
Cunsocând prevederile fișei postului d-lui Mirică Daniel – inspector în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, referitoare la atribuția de eliberare autorizaţiei de 
funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna Vama Buzăului; 

Având în vedere prevederile art. 5-8 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (5), lit. ,,g” 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-ul Mirică Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vama Buzăului, ca fiind persoana responsabilă cu întocmirea referatului de 
eliberare/neeliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna 
Vama Buzăului, județul Brașov, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 
Art.2: Dl. Mirică Daniel, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Vama Buzăului, urmare a primirii de la solicitant a documentației aferente eliberării autorizaţiei de 
funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale și urmare a verificării acesteia, va întocmi 
referatul menționat la art. 1 prin care va certifica, din punct de vedere al legalității și al regularității, 
eliberarea/neeliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale.   
                      
 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 și d-lui Mirică Daniel. 
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            Adrian – Constantin GĂITAN 


