
 

D I S P O Z I Ţ I E   

privind constituirea Comisiei comunale Bărcănești  
pentru recensământul populatiei si locuintelor în anul 2021 

 

 
Având în vedere prevederile art.4 alin.(6), art.34 alin.(3) lit. a) şi Anexa 

nr.2 lit.E din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19 din 4 februarie 2020 
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor 
din Romania în anul 2021; 
 Văzând referatul  nr.10409/11.03.2020 întocmit de secretarul general al 
comunei Bărcănești, judetul Prahova prin care se propune constitutirea 
Comisiei comunale pentru recensământul populatiei si locuintelor in anul 2021; 
 

     În temeiul    art. 155  alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) lit.b), art. 156 

alin.(1), și  art. 196 alin. 1 lit.b) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 
Primarul comunei Barcanesti, judeţul Prahova emite prezenta DISPOZIŢIE: 

 
Art. 1. Pentru  pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea 

lucrărilor de recensământ, la nivelul Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,se 
constituie Comisia comunală Bărcănești pentru recensământul populației si 
locuințelor în anul 2021, în următoarea componenţă : 

 

Nr. 
crt. 

Numele, Prenumele Funcţia administrativă Funcţia în 
comisie 

1 Lupu Valeriu Primarul comunei Bărcănești  Preşedinte 

2 Duţă Dănuţ Viceprimarul comunei Bărcăneşti Vicepreşedinte 

3 Savu Nicoleta  Secretarul general al  comunei  Secretar 

4 Pruteanu Andreea-
Daniela 

Inspector  stare civilă  Primăria 
Bărcănești 

Membru 
 

5 
 

Crăciunoiu  
Georgiana 

Director Şc.Gimnazială Gheorghe 
Lazăr Bărcăneşti 

Membru 
 

6 Anghel Gabriel Profesor Şc.Gimnazială Gheorghe 
Lazăr Bărcăneşti 

Membru  
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7 
 

Nicolae Ştefan Şef post Poliţia rurală Bărcăneşti Membru  

 
Art.2.Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de 

comisia nominalizată la art. (1) , de compartimentele cu atributii in domeniu 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, iar dispoziţia va fi 
comunicată persoanelor şi autorităţilor interesate prin grija secretarului 
general al comunei. 

 
 

 

P R I M A R , 

                                               Valeriu Lupu  

 

 

 

 

                                                                                   Contrasemnează : 

                                                                         Secretar general al comunei, 

                                                                                       Nicoleta     Savu  
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C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 
Secretar   general  al comunei 

 

Nr. 10409/11.03.2020    

                                                                                                     Aprob, 
                                    Primar, 

          Valeriu Lupu  
R E F E R A T 

privind constituirea Comisiei comunale Bărcănești, judeţul Prahova 
pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor în anul 2021 

 
 

          Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2020 s-a reglementat 
organizarea și desfășurarea  recensământului populației și locuințelor  din 
România  în anul  2021. 

Recensământul din anul 2021 are că obiectiv prioritar producerea de 
statistici oficiale naţionale şi europene, sub formă unor indicatori statistici, în 
condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei 
rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la 
gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale 
populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele. 

Fac obiectul recenzării la recensământul din România: 
            a) persoanele cu cetăţenie română, străînă sau fără cetăţenie, cu 
reşedinţa obişnuită în România; 
            b) persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu 
reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă mai mică de 12 luni; 
            c) persoanele cu cetăţenie română care sunt membri ai personalului 
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străînătate, 
membrii forţelor armate naţionale staţionate în restul lumii, personalul 
naţional al bazelor ştiinţifice naţionale stabilite în afară teritoriului geografic al 
ţării, persoanele de cetăţenie română care sunt membri ai echipajelor navelor 
de pescuit, altor nave, aeronave şi platforme plutitoare operând parţial sau în 
întregime în afară teritoriului economic; 
            d) gospodăriile şi nucleele familiale; 
            e) clădirile de locuit; 
            f) clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit, dacă există cel puţîn o 
locuinţă în acestea; 
            g) locuinţele situate în orice clădire, indiferent de formă de proprietate, 
de pe teritoriul României; 



            h) spaţiile colective de locuit. 
            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. 

Comisia comunală pentru recensământul populației și locuințelor în anul 
2021 va avea următoarea componentă: 

Preşedinte:         -  primarul 
Vicepreşedinte: -  viceprimarul 
 Secretar: - secretarul general al comunei 
 Membri:- directorul şcolii din localitatea reşedinţă de comună 
                 -referentul cu starea civilă din aparatul de  specialitate al primarului 
                 -şeful postului de poliţie 
                 -un cadru didactic. 

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 Bărcăneşti, județul Prahova a Comisiei comunale pentru 
recensământul populației și locuințelor în anul 2021, în componenţa prevăzută 
de lege. 

 

Secretar  general al comunei , 

Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


