
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR  

 
DISPOZITIE 

privind constituirea 
Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor 

din Comuna Gioseni, județul Bacău în anul 2021 

 
Primarul comunei Gioseni, județul Bacău  
Având in vedere: 
-referatul  nr. 1743  din  29.06.2020, al secretarului general al comunei; 
-prevederile art.4 alin.(6) și Anexa nr. 2 din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea 

recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021  
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

DISPUNE: 

Art.1.   Se aprobă constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor 
din Comuna Gioseni, județul Bacău în anul 2021, în următoarea componență:  

 
Președinte: Bernadin Tamaș   - primarul Comunei Gioseni 
Vicepresedinte: Alexandru Calara   - viceprimarul Comunei Gioseni 
Secretar: Cristina Sandu                 - secretarul general al Comunei Gioseni 
Membrii: Nicoleta  Burbulea           - directorul Școlii Gimnaziale „Ion Strat ” comuna Gioseni  
               Alina – Maria Baltag         - consilier cu atribuții de stare civilă  
               Cătălin Răclaru                 -  șeful Postului de Poliție Gioseni  
               Zvetlana Paraschivescu  - cadru didactic la Școala Gimnazială „Ion Strat ” . 
 
Art.2.  Comisia comunală nominalizată la art.1 poartă răspunderea pentru pregătirea, organizarea, 

conducerea și efectuarea lucrărilor de recensământ la nivelul Comunei Gioseni, conform instrucțiunilor 
Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și locuințelor din anul 2021. 

Art.3.   Comisia comunală pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gioseni, 
Județul Bacău în anul 2021 își încetează activitatea la data publicării rezultatelor provizorii ale 
recensământului. 

Art.4.(1) Prezenta dispoziție are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către 
persoanele interesate. 

         (2) Prezenta dispoziție poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.5.     Prezenta dispozitie se comunică prin grija secretarului general al comunei, spre aducere 
la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 și  Institutiei Prefectului-Judetul Bacău. 
 
 

PRIMAR,   
TAMAȘ BERNADIN                                                                                                        

        Contrasemneaza pentru  legalitate, 
Secretar general comună, 

                                                                                        Cristina Sandu  
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