
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr. 1713/26.06.2020;

          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 comunei Beba Veche pentru recensământul 
populaţiei şi locuinţelor din anul 2021

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 24 / 26.06.2020

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere;
-	prevederile art. 4 alin. (6) şi ale art. 34 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei 
şi locuinţelor din România în anul 2021,
- adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Timiș nr. PE481/2020 înregistrată la Primăria 
localităţii sub nr.1712/26.06.2020;

          Analizând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în 
anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 106/12.02.2020, anexa 2 lit. D)

    La data prezentei se constituie Comisia comunei Beba Veche pentru recensământul 
populaţiei şi locuinţelor din anul 2021, în următoarea componenţă:
Presedinte: primarul comunei Beba Veche, Ioan Bohancanu
Vicepresedinte:- viceprimarul comunei Beba Veche, Aurelian Bican,
Secretar:- secretarul general al comunei Beba Veche, Sorin Giuroescu
Membri:
- directorul Școlii Gimnaziale Beba Veche, Lavinia Briscan
- referentul cu atribuții de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului, 
Veronica Sfetcu
- seful postului de politie, Iulian Sfetcu
- cadru didactic, Timea Bruder.

Articolul 1:

    Atribuţiile specifice şi modul de funcţionare ale Comisiei comunei Beba Veche sunt 
cele prevăzute de prevederile legale incidente în materia recensământului populaţiei şi 
locuinţelor aferent anului 2021.

Articolul 2:

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

Articolul 3:



Primar,

Ioan Bohancanu, 

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


