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  DISPOZIȚIA 
          nr. 11 din 21.01.2021 

 
- privind desemnarea persoanelor responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol 

al comunei Vama Buzăului 
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
Cunoscând prevederile H.G. nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024; 
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Ținând seama de prevederile art. 155, alin. (1), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 92 din 

04.12.2020 - privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii 
specifice compartimentelor juridic, contabilitate, achiziţii publice, fond funciar, administrator 
administrator cămin cultural, îngrijitor clădiri şi şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, 
precum și prevederile Actului aditional nr. 8/21.12.2020 la acest acord de cooperare, înaintat de 
Filiala Județeană Brașov a Asociației Comunelor din România prin adresa nr. 28/11.01.2021, adresă 
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 248/15.01.2021; 

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:  Desemnarea d–nei Buzea Ilona, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Vama Buzăului și a d-nei Nastiuc Simona Ionela, funcționar administrativ, ca fiind 
persoanele responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol, completarea, ţinerea la zi şi 
centralizarea datelor din registrul agricol al comunei Vama Buzăului, pe suport de hârtie şi în format 
electronic, conform fișelor de post și în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
 Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoana 
menționată la art. 1. 
 

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 şi persoanei menţionate la art. 1. 
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