ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BĂRCĂNEŞTI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind reorganizarea Comisiei comunei Bărcănești
pentru recensământul populației și locuințelor în anul 2021
Având în vedere:
- art.4 alin.(6), art.34 alin. (1) și (3) lit. a) şi 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;
-Încheierea finală nr. 1882/16.10.2020 a Judecătoriei Ploieşti prin care validează mandatul
pentru funcţia de Primar al Comunei Bărcăneşti, obţinut de domnul Dima Gheorghe,la alegerile
locale din 27.09.2020;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești nr.48 din 26.12.2020 privind alegerea
viceprimarului Comunei Barcanesti, judetul Prahova ;
Analizânad prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19 din 4 februarie 2020
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din Romania în
anul 2021 , publicată în Monitorul Oficial nr. 106/ 12.02.2020.
În temeiul 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. La data prezentei se reorganizează Comisia comunei BĂRCĂNEȘTI pentru
recesământul populației și locuințelor din anul 2021 (comisie), în componența prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezenta dispozitie.
Art. 2 Atribuțiile specifice și modul de funcționare ale Comisie comunei Bărcănești sunt
cele prevăzute de prevederile legale incidente în materia recesământului populației și locuințelor
aferent anului 2021.
Art. 3 Dispoziția nr. 183 din 26.06.2020 privind constituirea Comisie comunale Bărcănești
pentru recesământul populației și locuințelor în anul 2021, se revocă.
Art.4. Compartimentul cu responsabilități specifice va comunica prezenta dispozitie
structurilor și persoanelor cu sarcini în executare.
PRIMAR,
Gheorghe Dima
Contrasemnează :
Secretar general al comunei,
Nicoleta Savu
Bărcăneşti , 25.02. 2021.
Nr. 46
4 exp.

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BĂRCĂNEŞTI
PRIMAR
ANEXĂ
la Dispoziția nr. 46/25.02.2021
Componența Comisiei comunei Bărcănești
pentru recensământul populației și locuințelor în anul 2021

Funcția deținută în
cadrul comisiei
Președinte:
Vicepreședinte:
Secretar:

Funcția deținută în administrația
publică locală
Primar
Viceprimar
Secretar general al comunei

Nume și Prenume
Dima Gheorghe
Vuță Viorel-Marius
Savu Nicoleta

Membri:

Inspector stare civilă primăriei
Șef Post Poliție Bărcănești

Pruteanu Andreea – Daniela
Nicolae Ștefan

Inspector cu atribuții de arhitect șef

Ivănescu Cristina

Referent atribuții cadastru

Soroiu Florentin

Inspector SPAS Bărcănești

Dumitru Carmen – Mihaela

PRIMAR,
Gheorghe Dima

Contrasemnează :
Secretar general al comunei,
Nicoleta Savu

