
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr.    /9.02.2021;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 2) lit.  b), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind constituirea Comisiei Comunale pentru recensământul populației și 
locuințelor din România în anul 2021

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 7 / 09.02.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Văzând prevederile art. 4 alin.6, art. 34 alin. 3 lit. a și Anexa nr. 2 lit. e din 
Ordonanța de urgență nr. 19/din 4 februarie 2020 privind organizarea și desfășurarea 
recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021;

    În vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului 
în teritoriu, se constituie comisia  comunală pentru recensamantul general agricol runda 
2020, în următoarea componență:
1. Președinte Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche,
2. Vicepreședinte Aurelian Bican, viceprimar;
2. Secretar: Sorin Giuroescu, secretar general al comunei,
3. Membri:
- Lavinia-Cerasela Briscan, directorul Școlii Gimnaziale Beba Veche;
- Andreea Florentina Pîrlăgeanu, referent în aparatul de specialitate al primarului,
- Iulian Sfetcu, șef Post Poliție Beba Veche,
- Timea Bruder, profesor.

Articolul 1:

    Membrii Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din 
România în anul 2021 desemnați la art. 1 vor îndeplini la termen toate lucrările și 
activitățile privind organizarea, conducerea și efectuarea lucrărilor de pregătire a 
recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Articolul 2:

    Atribuțiile specifice și modul de funcționare a Comisiei sunt cele prevăzute de 
prevederile legale incidente materiei recensământului populației și locuințelor.

Articolul 3:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Articolul 4:

Primar,
Ioan Bohancanu, 



                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Secretar general
Nr.   /9.02.2021

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind constituirea Comisiei Comunale pentru 
recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 care să reglementeze 
următoarele aspecte:

Secretar general

În vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului în 
teritoriu, se constituie comisia  comunală pentru recensamantul general agricol runda 
2020, în următoarea componență:
1. Președinte Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche,
2. Vicepreședinte Aurelian Bican, viceprimar;
2. Secretar: Sorin Giuroescu, secretar general al comunei,
3. Membri:
- Lavinia-Cerasela Briscan, directorul Școlii Gimnaziale Beba Veche;
- Andreea Florentina Pîrlăgeanu, referent în aparatul de specialitate al primarului,
- Iulian Sfetcu, șef Post Poliție Beba Veche,
- Timea Bruder, profesor.

          Văzând prevederile art. 4 alin.6, art. 34 alin. 3 lit. a și Anexa nr. 2 lit. e din 
Ordonanța de urgență nr. 19/din 4 februarie 2020 privind organizarea și desfășurarea 
recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021;


