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D I S P O Z I T I E  

privind constituirea Comisiei comunale Adunați  pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare 
conducere și efectuarea lucrărilor recensământul populației și al locuinței în anul 2021 

 

       Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 

       Având în vedere referatul secretarului general al comunei Adunați, d-na Termentu Petruţa înregistrat 
sub nr.909/05.03.2020 prin care se propune constituirea comisiei comunale pentru recensământul 
populației și al locuințelor din anul 2021. 

       În baza prevederilor art.4 alin.6, art.34 alin.3 lit.a și ale anexei nr.2 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din 
Romania în anul 2021. 

        În temeiul art.155 alin.1 lit.e, alin.7, art.156, si art.196 alin.(1) lit.b, din OUG nr.57/2019 privind  Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 
PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite următoarea dispoziție   : 

      Art.1.- Se constituie Comisia comunală Adunați pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare 
conducere și efectuarea lucrărilor recensământului populației și al locuințelor în anul 2021 în următoarea 
componență : 
                Preşedintele comisiei -  Negotei Octavian – primarul comunei Adunați, județul Prahova;   
                Vicepreşedintele comisiei – Tudosoiu Ion - primarul comunei Adunați, județul Prahova; 
                Secretar : Termentu Petruta – secretarul general al comunei Adunați; 
                Membrii - Apostol Elena, directorul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian din comuna 
Adunați, județul Prahova; 
                           - Pință Constantin - Adrian - consilier cu atribuții delegate stare civilă din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Adunați, județul Prahova; 
                          -  Voinea Daniel – șeful Postului de Politie Adunați; 
                          -  Bădilă Severa – cadru didactic în cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian din 
comuna Adunați, județul Prahova; 

       Art.2.- Comisia comunală Adunați constituită pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare 
conducere și efectuarea lucrărilor pentru recensământul populației și locuintelor în  anul  2021 poartă 
răspunderea pentru efectuarea recensământului în bune condiții la nivel teritorial, conform instrucțiunilor 
CCRPL2021. 

        Art.3.- Comisia comunală Adunați constitiuită conform prevederilor art.1  își încetează activitatea de la 
data publicării rezultatelor provizorii ale recensământului. 

        Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a predeverilor prezentei dispoziții se însărcinează persoanele 
desemnate  la art.1. 

        Art.5.- Prezenta dispoziție va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare. 
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        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE , 

   OCTAVIAN  NEGOTEI    SECRETAR GENERAL,  
                                             PETRUŢA TERMENTU    
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REFERAT 

privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populatiei și al locuințelor din anul 2021 din 
Comuna Adunați, Județul Prahova. 

           În conformitate cu prevederile art 34 alin (3) lit.a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.19/2020 
privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din Romania în anul 2021, 
”Primarul din fiecare unitate administrativ teritoriala are următoarele obligații: 

 
           Art.34 alin.3 lita) constituie, prin dispoziție, comisiile municipale, orășenești, ale sectoarelor 
municipiului București și comunale, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și cu 
instrucțiunile CCRPL2021; 

 
           Totodată, în anexa 2 din actul normativ mai sus menționat, este stipulată ” COMPONENȚA 
comisiilor comunale, orasenești, municipale, ale sectoarelor  municipiului București pentru 
recensământul populatiei și locuintelor în anul 2021: 
 
      Comisia comunală 

      Președinte: - primarul 

      Vicepreședinte: - viceprimarul 

      Secretar: - secretarul general al comunei 

      Membri: 

- directorul școlii din localitatea reședință de comună 

- referentul cu starea civilă din aparatul de specialitate al primarului 

- șeful postului de poliție 

- un cadru didactic 

        Față de cele prezentate,  constat necesitatea emiterii unei dispoziții prin care sa se aprobe 
constituirea Comisiei comunale pentru recensământul  populatiei și locuințelor în anul 2021 din comuna 
Adunați, județul Prahova. 

 
Secretar general, 

TERMENTU PETRUTA 

 

 


