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. 62 din 28.03.2022

- privind desemnarea persoanei responsabile cu punerea în aplicare a Procedurii de cooperare între
autorități privind intrarea, înregistrarea, transzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor
minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI

Văzând adresa nr. 4610/23.03.2022 provenită de la Instituția Prefectului Județului Brașov
și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2317/23.03.2022;
Cunoscând prevederile Ordinului nr. 20.362/31/3.386/812/400 al Ministrului familiei,
tineretului și egalității de șanse, al Ministrului afacerilor interne, al Ministrului educației, al
Ministrului sănătății și al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pentru
aprobarea Procedurii de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea,
precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului
armat din Ucraina
În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1: Se desemnează doamna Lăpăzan Claudia Ramona – inspector în cadrul S.P.C.L.E.P.
al comunei Vama Buzăului, cu atribuții și pe linie de asistență socială, ca fiind persoana
responsabilă cu punerea în aplicare a Procedurii de cooperare între autorități privind intrarea,
înregistrarea, transzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți
care provin din zona conflictului armat din Ucraina.
Art.2: Persoana menționată la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
Art.3: Prezenta dispoziţie se comunică, 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.
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Adrian – Constantin GĂITAN

