ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DELENI

PRIMAR,
DISPOZITIA Nr.120
privind constituirea Comisiei comunale DELENI, judetul Vaslui, pentru recensamantul
populatiei si locuintelor din anul2021

Avind in vedere:

-

prevederile art.4 alin. (6) gi ale afi..34 alin. (1)qi (3) lit. a) din Ordonanta de urgenli a
Guvernului nr. 1912020 privind organizarea gi desfdgurarea recensdm6ntului populaliei qi
locuintelor din RomAnia in anul 2Q21,

-

adresa nr.9383/ 01.06.2020 a Institutiei Prefectului - Judetului Vaslui, inregistrati la
Primdria localitdtii sub nr.3977 I 18.06.2020.

Analizind prevederile Ordonan{ei de urgentd a Guvernului nr 1912020 privtnd organizarea st
desfdsurarea recensdmAntului populatiei si locuintelor din RomAnia in anul 2021, publicatd in
Monitorul Oficial nr. 106/12 02.2020,

in temeiul art.155 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.(b), art.'156 alin.(1) si art.196 alin. (1)lit b) din OUG
nr. 572A19 privind Codul administrativ,

ESANU DORU, PRIMARUL INTERIMAR AL COMUNEI DELENI, JUDETUL VASLUI:

DISPUN:

Art. 1. - La data prezentei se constituie Comisia comunei DELENI, judetul VASLUI, pentru
recensimantul populatiei si locuintelor din anul 2021, in componenta prevdzutd in anexa ce face
parle integrantd din prezenta dispozitie

Art, 2. - Atributiile specifice si modul de functionare ale Comisiei comunei DELENI, sunt
cele prevdzute de prevederile legale incidente in materia recensdmAntului populatiei si locuintelor
aferent anului 2021.

Art. 3 - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se

tmputerniceste

secretarul general al comunei Deleni.

Art. 4 - Prezenta se comunica Institutiei Prefectului

-

Judetul Vaslui, tn vederea exercitarii

controlului de legalitate.

Data astazi: 19.06.2020

Contrasemneazd,
Secretar general U.A.T.,

Dandes Sandu

t'nP'&

Anexd Ia Dispozi[ia nr. 120

/ 19.06.2020

Componenla Comisiei comunei DELENI, judetul VASLUI
pentru recensdmdntul popula{iei gi locuin[elor din anul 2021
Funclia delinutd in
cadrul comisiei

Funcfia definuti in
administra{ia publicd
locald

Nume si Prenume

primarul interimar al comunei

ESANU DORU

Presedinte:
Vicepresedinte:

-

viceprimar al comunei
secretar general

al

-AN-ToN vAlrnicn
DANDES SANDU

comunei

Secretar:

MAFTEI ANDREEA -

referentul cu starea civild din
aparatul de specialitate al
primarului comunei

PETRONELA

seful postului de politie al
comunei
Referent -resoonsabil urbanism
Consilier asistent,
comoartiment reoistrul aqricol
Director Scoala Gimnaziala

VRABIE GHEORGHE
BURGHELEA VASILE
CFI IRVASA-VIRG IN IA

DOBOS ANCA - ELE

nr.'1 Deleni

Membri:

Vicepregedinte,

Anton Valerrca

It

I

4,&b-

Comisia comunei DELENI, judetul VASLUI,

pentru recensdmdntul populaliei gi locuinlelor din anul 2021,

PROCES VERBAL
Comisia comunei DELENI, judetul VASLUI, pentru recensdmAntul popula{iei si
locuintelor din anul 2021 s-a constituit in baza Ordonantei de urgenld a Guvernului nr.
1912020, conform Dispozitiei nr. 120 | 19.06.2020 a Primarului interimar al comunei
Deleni, judetul Vaslui,

comunei DELENI, au luat la
Comisiei de recensdmdnt a
cunostintd de atributiile ce le revin potrivit Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.1912020,
precum gi de atribufiile gi obligaliile stabilite prin Normele de functionare emise in acest
sens de cdtre Comisia CentralS pentru RecensdmAntul Populaliei gi Locuintelor 2021.
Membrii numifi

ai

in indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comisiei de recensdmdnt a comunei
Deleni, se obligd sd asigure organizarea si sd poarte rdspunderea pentru efectuarea
recensdmdntului populatiei si locuinlelor pe teritoriul comunei DELENI,

Componenta nominali a Comisiei comunei DELENI, pentru recensimdntul populafiei
si locuinlelor din anul2021
Functia detinutd in
administratia publicd
locald

[;*Functia delinuti in

I

cadrul comisiei
cadru

Nume si Prenume

orimarul interimar al comunei

ESANU DORU

viceprimar al comunei

ANroN vnLERtcA

Presedinte:
Vicepresedinte:

secretar general

al comunei

./J

;/r l

DANDES SANDU

,l

ryL.-

62fl(
i.

Secretar:

{'J)

MAFTEI ANDREEA -

referentul cu starea civilS din
aparatul de specialitate al
orimarului comunei

seful postului de politie al

__

coq_runel

_

Referentt_''-resnonsAbil
urbanism
*:j-Y'l:.'..
t'Yt't:'
Consilier asistent,
compartiment reqistrul aq ricol
Director Scoala Gimnaziala
nr.1 Deleni

Membri:

i

PETRONELA

I

VRABIE GHEORGHE
gURCHELEA VASILE
cHIRVASA VrnCtrutn

-

i

L $,I

:1,

,\

l

DOBOS ANCA - ELENA

.r.rt{tj.,l, fax: 0235345170

:'u""
Pregedinte,

,\\Ll^''

DoRUltl'
i

Data: 19.06 2020
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Corespondenla se realizeaze la sediul primdriei comunei DELENI, primarul interimar fiind
presedintele Comisiei comunei DELENI pentru recensdmAntul populaliei si locuintelor din
anul 2021.

ESANU

/

Vicepreqedinte,
ANTQN VALERICA

1

