
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN

COMUNA MEHADICA

privind constituirea comisiei locale ehadica pentru recensdmffntul
populafiei qi a locuin{elor din anul2021

Primarul comunei Mehadica - Llrechiatu Ion. ales in data de 5 iunie 2016:
AvAnd in vederc:

-necesitatea constituirii comisiei comunale Mehadica. privind organizarca gi
desfdgurarea recens[mAntului popula{iei gi locuin}elor din RomAnia in anul 2021;
-referatul secretarului general, privind constituirea comisiei comunale privind
organizarea qi desfdgurarea recensdmAntului populaliei Ei locuinfelor din RomAnia in
anul 2021;
-adresa Institutiei Prefectului Caraq-Severrn,nr.4110970126.06.2020 prin care se aduce
la cunogtinJd obligafia constituirii comisiei comunale privind organizarea pi
desldqurarea recensdmAntului populaliei qi locuin{elor din RomAnia in anul 2021'.

l,uAnd in considerare:
- prevederile art. 4 alin. (6) qi ale art.34 alin. (1) Ei (3) lit. a) din Or<lonanfa de urgenfi
a Guvernulur nr. 7912020 plivind organizarea gi desld;urarea recensdrndntului
popula{iei gi locuin{elor din Romdnia ?n anul 2021 :

in temeiul prevederilor art.155 alin.( I ) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) Ei ale art. 196
alin.(1) lit.b), din OUG nr.5712019 privind Codul adminisrr.ativ,

DISPUN

Art. l. La data prezentei se constituie Comisia comunei Mehadica pentru recensdmAntul
populaliei qi locuinlelor din anul 2021, in componenfa prevdzurd. in anexa ce face palte
integrantd din prezenta dispozilie.

Art. 2. Atribuliile specifice gi modul de funcfionare ale Comisiei comunei Mehadica
sunt cele prevdzute de prevederile legale incidente in materia recensdmAntului popula{iei qi
locuinlelor aferent anului 2021.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii se insdrcineazi
persoanele desemnate la aft. t.

Art. 5. Prezenta dispozilie se comunicd membrilor comisiei prevdzute la art. l,
primarului comunei lVlehadica gi Institufiei Prefectului judelului Caraq-Severin. conform
prevederilorarl. 197 alin. (1) qi alin. (4) qi ale ar-t. 199 alin. (1) qi alin (2) din OUG 5712019
privind Codul Administrativ.

Nr.33
Data 29.06.2020

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

PRIMAR

FANDEL DRAGHICI V ENTINA



Anex[ Ia Dispozif ia nr. 33 129.06.2020

Componenla Comisiei comunei Mehadica
pentru recensdmhntul popula(iei Ei locuin(elor din anul 2021

PRIMAR,
URI]CHIATU ION

Functia definuti in
cadrul comisiei

Funcfia detinuti in
administra(ia publici locali Nume qi Prenume

Preqedinte:
Primarul conrunei URECHIATU ION

Vicepreqedinte:
Viceprimarul colnunei BADERCA IOAN

Secretar:
secretar general al comuner FANDEL-DRAGHICI

VALENTINA

Membri:

referentul cu starea civild din aoaratul
de specialirate al primarului cornunei

GHERGHINESCTJ ANA

seful postului de politie al comunei GAITA PETRICA

Cadru didactic GHIMBOA$A-BRINDU$ESCU
ANA-VALENTINA

Directorul gcolii din comuni DRAGHICI IOAN

VICEPRESEDINTE,
BADERCA N

Comisia comunei Mehaclica pentru recensdmdntul populaliei;i locuintelor din anul 2021
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REFERAT
privind constituirea comisiei locale Mehadica pentru recensim6ntul

populafiei 9i a locuinfelor din anul 2021

AvAnd in vedere:
-necesitatea constituirii comisiei comunale Mehadica, privind organizarea gi

desftgurarea recensdmAntului populaliei gi locuin{elor din Romdnia in anul 2021
-adresa Institutiei Prefectului Carag-Severin, nr.4/10970126.06.2020 prin care se aduce

la cunoqtinj[ obligafia constituirii comisiei comunale privind organizarea gi

desfbqurarea recensdmdntului populafiei gi locuinfelor din RomAnia in anul 2021;
LuAnd in considerare:

- prevederile art. 4 alin. (6) Ei ale art.34 alin. (1) qi (3) lit. a) din Ordonanfa de urgenfd

a Guvernuluinr.1912020 privind organizarea gi desfdgurarea recensdmAntului

populafiei gi locuinlelor din Romdnia in anul 2021 ;

in temeiul prevederilor art.755 alin.(1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) qi ale art. 196

alin.(1) lit.b), din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

AvAnd in vedere cele de mai sus vd rog sd dispune{i mdsurile necesare privind constituirea
comisiei la nivelul comunei Mehadica in componen{a prevdzutf, in Anexa 2 la O.ll.G. nr.

1912020.

Secretar general,
Fandel Drdghici Vqlentina


