
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  

 
 

 

 

 

 

 

Proiect de dispoziție  

NR.156  din  29.06.2020  
Red.SC/2ex 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
Nr.1743 / 29.06.2020 

Aprob  

     Primar , 

Bernadin Tamaș 

 

 

  

R E F E R A T 
privind necesitatea constituirii prin dispoziție a  

Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor 
din Comuna Gioseni, județul Bacău în anul 2021 

 
 

Cristina Sandu – secretar general comuna Gioseni , județul Bacău; 
 
Urmare a publicării în Monitorul oficial al României a Ordonanței de Urgență a Guvernului Românie  

nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în 
anul 2021 , este obligatorie constituirea comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din 
Comuna Gioseni, județul Bacău. 

Pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea lucrărilor de recensământ, la nivel teritorial 
se constituie comisii de recensământ judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti, ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale.  

Comisiile de recensământ se constituie prin dispoziţie a primarului, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă şi cu instrucţiunile Comisiei centrale pentru recensământul populație și locuințelor.  

Conform Anexei nr. 2 la actul normativ sus – menționat , Comisia comunală pentru recensământul 
populației și locuințelor în anul 2021 la comuna Gioseni va fi în  următoarea componentă:  

Preşedinte:        - primarul comunei,  
Vicepreşedinte: - viceprimarul comunei 
Secretar:           - secretarul general al comunei  
Membrii:            - directorul şcolii din localitatea reşedinţă de comună  
                          -referentul cu starea civilă din aparatul de specialitate al primarului  
                          -cadru didactic 
                          -şeful postului de poliţie   
Comisia de recensământ poartă răspunderea pentru efectuarea recensământului în bune condiţii pe 

teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea, conform instrucţiunilor Comisiei centrale pentru recensământul 
populație și locuințelor.  

Având în vedere cele de mai sus se propune constituirea la nivelul Comunei Gioseni, județul Bacău, 
a Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor în anul 2021, în componenţa prevăzută 
de lege.  

 
Secretar general comuna Gioseni, 

 
Cristina Sandu 

 


