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                                             D I S P O Z I T I E 
 

privind constituirea comisiei comunale pentru realizarea lucrarilor de pregatire, organizare si 
efectuare a recensamantului populatiei si locuintelor din România in anul 2021 
 
Primarul comunei Eftimie Murgu 
- Avand in vedere : 
 -necesitatea constituirii comisiei comunale EFTIMIE MURGU, pentru organizarea si efectuarea 
lucrarilor de recensamânt al populatiei si locuintelor din România in anul 2021 
 -referatul secretarului general,privind constituirea comisiei comunale pentru efectuarea 
recensamantului populatiei si locuintelor din România in anul2021 inregistrat cu nr.368/9.03.2020;  
-adresa nr.4/3679 din 27.02.2020 a Institutiei Prefectului - Judetul Caraș Severin prin care se aduce 
la cunostinta obligatia constituirii comisiei comunale pentru realizarea lucrarilor de pregatire, 
organizare si efectuare a recensamantului populatiei si locuintelor din România in anul 2021 ; 
- prevederile art.34, alin.(3) lit. ”d” din O.U.G. nr.19/2020 privind recensamantul populatiei si 
locuintelor din România in anul 2021 ; 
- ANEXA nr.2- privind Componenta comisiilor comunale, orasenesti, municipale , ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, pentru recensamantul populatiei si locuintelor din România in anul 2021, 
conform O.U.G. nr.19/2020; 
   În temeiul prevederilor art.156 alin.(1) art. 196 alin.(1) iit.b), si ale art.240 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ;  
                                                                       DISPUNE:  
 
        Art.l. Se constituie comisia comunala  pentru realizarea lucrarilor de pregatire, organizare si 
efectuare a recensamantului populatiei si locuintelor din România in anul 2021 in urmatoarea 
componenta, dupa cum urmeaza :  
PRESEDINTE: - VLĂDIA MIHAI, primarul  comunei EFTIMIE MURGU  
VICEPRESEDINTE - TURNEA REMUS ANDREI, viceprimarul  comunei EFTIMIE MURGU 
 Secretar: - IMBRESCU LIVIU -secretar general al comunei EFTIMIE MURGU; 
 MEMBRI : -BORCHESCU MARIUS, directorul Școlii Gimnaziale Dr. Ion Sîrbu; 
-PEȚA MARIA functionar contractual, responsabil asistență socială, in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu; 
-DIDRAGA GLIGORE ,seful Postului de Politie comunal ; 
-CRAȘOVAN CĂLINA, cadru didactic Școala Gimnazială Dr. Ion Sîrbu. 
      Art.2- Membrii comisiei desemnati la art.l vor indeplini la termen toate lucrarile si activitatile 
privind organizarea, conducerea si efectuarea lucrarilor de pregatire a recensamantului populatiei 
si locuintelor din România in anul 2021, pentru localitatea Eftimie Murgu, conform instructiunilor 
Comisiei Centrale pentru Recensamantul Populatiei si locuintelor din România in anul 2021.  



     Art. 3. Comisia comunala  pentru realizarea lucrarilor de pregatire, organizare si efectuare a 
recensamantului populatiei si locuintelor din România in anul 2021 isi inceteaza activitatea la data 
publicarii rezultatelor provizorii ale recensamantului. 
    Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Caras Severin si 
persoanelor nominalizate la articolul 1. 

          
                           PRIMAR ,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

Mihai   Vlădia                                                           Secretar general  
                                                                               Liviu    Imbrescu  

 
  
 
 

                                     
 
 

 
 
 
 
 
 


