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- privind înlocuirea persoanei desemnată să facă parte din grupul de lucru constituit prin ordin al 

prefectului, în vederea întocmirii proiectului de amenajament pastoral  
la nivelul comunei Vama Buzăului 

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

Văzând Dispoziția Primarului comunei Vama Buzăului nr. 47 din 26.02.2018 - privind 
desemnarea salariatului din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului care va face 
parte din grupul de lucru ce se va constitui prin ordin al prefectului, în vederea întocmirii proiectului de 
amenajament pastoral și având în vedere faptul că dl. Lupu Eduard Ionel nu mai este salariat în cadrul 
Primăriei comunei Vama Buzăului; 

Cunoscând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. I, pct. 11 din Legea nr. 44/2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013  privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente  şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991; 
 Având în vedere 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: Înlocuirea d-lui Lupu Eduard Ionel din grupul de lucru constituit prin Ordin al Prefectului 
județului Brașov, în vederea întocmirii proiectului de amenajament pastoral la nivelul comunei Vama 
Buzăului cu d-na Buzea Ilona – referent registrul agricol în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vama Buzăului. 
 
 Art.2: Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către d-na Buzea Ilona – 
referent registrul agricol în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului. 
 

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, Direcției Agricole Brașov şi d-nei Buzea Ilona. 
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