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- aprobarea modificării art. 1 din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului nr. 9/27.01.2012  
  
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2018; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei dl. Ioan Popica, raportul 

compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama 
Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Cunsocând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
9/27.01.2012 - privind  aprobarea circuitului documentelor în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama 
Buzăului;   

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) lit. ,,a” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se aprobă modificarea art. 1 din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului nr. 72/28.10.2011, care va avea următorul cuprins: 
,, Se aprobă circuitul documentelor în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, astfel 

încât documentele intrate, emise şi înregistrate în registrul general de corespondenţă din cadrul 
S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului vor fi repartizate în cadrul acestui serviciu, pe 
compartimente, astfel: 
 a)documentele care privesc atribuţiile compartimentului starea civilă: d-na Lăpăzan Claudia 
Ramona, inspector în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului; 
 b)documentele care privesc atribuţiile compartimentului evidenţa persoanelor: d-nei Chirilaş 
Monica Elena, inspector în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului.” 
 
         Art.2: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, 
persoanelor menționate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                  Ștefan Viorel GAL                                                          Avizează pentru legalitate, 
                                                   SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                        Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


