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    DISPOZIȚIA 
    nr. 108 din 13.11.2020 

- privind desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 

2021 
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
Cunsocând prevederile: 
 art. 84, alin. (3) și art. 129, alin. (4), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 art. 5, alin. (1), lit. ,,a” și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. ,,b”, art. 27, art. 30 și art. 

761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 1, art. 2, alin. (1), lit. ,,h”, precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal; 

În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. ,,c” și 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: Se desemnează d-na Ganea Maria – șef Biroul Buget-contabilitate, Taxe şi impozite, 

Colectare creanţe, Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, d-
ul Ardelean Gheorghe Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 
Buzăului și d-ul Mirică Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 
Buzăului ca fiind persoanele responsabile cu elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 
2021. 

 
Art.2: Persoanele menționate la art. 1 vor duce la îndeplinire obiectivul menționat la art. 1 până la 

data de 20.11.2020. 
                     

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoanele 
menţionate 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 persoanelor menționate la art. 1. 
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