
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  PRIMARUL 
                              C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 
                                   STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL 

    DISPOZIȚIA 
          nr. 120 din 15.12.2020  

- constituirea unei comisii în vederea analizării cererilor și a documentațiilor atașate 
acestora, în vederea emiterii certificatului de urbanism și/sau autorizației de 

construire/demolare 
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
Având în vedere prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată 
(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. ,,e” şi alin. (5), lit. ,,f” 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 constituie comisia pentru analizarea cererilor și a documentațiilor atașate acestora, în 

vederea emiterii certificatului de urbanism și/sau autorizației de construire/demolare, în următoarea 
componenţă: 
1. Iager Alin – viceprimarul comunei Vama Buzăului; 
2. Stoica Gabriela Lucia – inspector în cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului; 
3. Găitan Adrian Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului. 

 
Art.2: Comisia menționată la art. 1 va analiza  cererile de emitere a certificatului de urbanism 

și/sau autorizației de construire/demolare, precum și documentațiile de urbanism atașate acestora, va 
solicita documente suplimentare titularului, va dispune asupra condițiilor de respectat și care vor fi 
cuprinse în certificatul de urbanism și/sau autorizația de construire/demolare și va urmări respectarea 
tuturor prevederilor din cuprinsul acestora de către titular. 

 
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoanele 

menţionate la art. 1.  
 

Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei, Dispoziția Primarului comunei Vama Buzăului nr. 
105/12.06.2018 se abrogă. 
 

Art.5: 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 menţionate la art. 1.  
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