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HOTĂRÂREA 
nr. 2 din 31.01.2011  

 
- privind aprobarea desfăşurării activităţii în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al comunei Vama Buzăului 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2011; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul compartimentului de 

specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 4, art. 6 şi art. 8 din H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea 
Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 73 din 24.09.2010; 
 Cunoscând Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 53 din 23.07.2010 prin care s-a 
aprobat numărul de funcţii şi numărul de posturi corespunzător funcţiilor din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama 
Buzăului; 

În temeiul art. 45, alin.(1) şi alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    

   HOTĂRĂŞTE:  
 
 Art.1: Începând cu data de 01.02.2011, în compartimentul EVIDENŢA PERSOANELOR din cadrul 
S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului îşi va desfăşura activitatea pe postul contractual inspector de specialitate 
gradul I A, prin reorganizarea activităţii aparatului permanent al consiliului local, d-na Chirilaş Monica-Elena. 
 
 Art.2: Începând cu data de 01.02.2011, în compartimentul STARE CIVILĂ din cadrul S.P.C.L.E.P. al 
comunei Vama Buzăului îşi va desfăşura activitatea, pe postul- funcţie publică de execuţie referent grad superior, 
prin reorganizarea compartimentului stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama 
Buzăului, dl. Buzea Ştefan. 
 
  Art.3: Secretarul comunei Vama Buzăului va efectua modificarea şi completarea fişei postului salariatei d-
na Chirilaş Monica-Elena şi a fişei postului salariatului dl. Buzea Ştefan, privind atribuţiile acestor două posturi. 
 
 Art.4:Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.   
 
 Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, D.J.C.E.P. Braşov, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului judeţului 
Braşov, d-nei Chirilaş Monica-Elena, d-lui Buzea Ştefan  şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      Ioan POPICA                                                Avizează pentru legalitate, 
      SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                         Adrian – Constantin GĂITAN 
                   


