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I S P O Z I T I E nr.

2O8

privind actualizarea componentei Comisiei pentru pregdtirea, organizarea, conducerea qi efectuarea
lucrarilor recensdm6ntului populatiei gi locuin(elor din Romdnia in anul 2021
la nivelul uat,comuna Sinegti, judetul lagi
Primarul comunei Sinesti judetul lasi,
Avand in vedere ca prin Hotararea consiliului local Sinesti eu nr.73123.10.2020 a fost ales in functia de
viceprimar al comunei Sinesti d-nul Carcea Constantin;
Vazand prevederile cuprinse in Dispozitia primarului cu nr.140 din29.06.2020 privind constituirea comisiei
pentru pregdtirea, organizarea, conducerea gi efectuarea lucrdrilor recensdmAntului popula{iei gi locuintelor din
Romdnia in anul 2021 ,la nivelul uat comuna Sinegti, judelul la9i.
Vdzdnd adresa Institutiei Prefectului Judetului lasi nr.19968/06.11.2020 inregistrata la Primaria comunei
Sinesti sub nr. 5836 din data de 06.11.2020
Exercitdnd atribu{iile prevdzute de art.155 alin.(1) lit "a" raportat la alin (2) lit, ,,b", ale art.156 alin.
(1-2)in conformitate cu dispozitlile an.154 alin (1-2) giin temeiul art,196 alin. (1) lit ,,b')din Ordonanta de Urgen{d
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modiflcdrile gi completdrile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. -Se aclualizeaza componenta Comisiei comunalS Sinesti pentru realizarea lucrdrilor de pregdtire,
Organizare conducere gi efectuarea lucrarilor recensdm6ntului populaliei gi al locuinlelor in anul 2021, astfel
- pregedintele comisiei: - Petru Holicov - primarul comunei Sinegti;
- vicepre$edintele comisiei: - Carcea Constantin - viceprimarul comunei:
^^^-^+^.
DEUIETdI
- Loghin Nancy -secretarul general al uat.comuna Sinegti
- membri:
- Grigorovici Damiana - director Scoala gimnaziala Sinesti
- Munteanu Maria - consilier cu atributii de stare civild
-Vranceanu Cornel - geful postului de politie
- Mirgineanu Rozica - direcior Scolile Osoi-Stornesti

:

Art. 2. -Atribu{iile specifice gi modul de functionare ale comisiei constituite la aft.'1 sunt cele prevdzute
de dispozitiile legale incidente in materia recensdmdntului populatiei gi locuintelor aferent anului2O2l,respectiv
OUG.nr.19/2020 gi Instrucliunile Comisiei Centrale pentru recensamantul populatiei gi locuintelor 2021
Art. 3. -Comisia comunalS pentru recensdm6ntul populaliei gi locuintelor constituitd potrivit art 1 iqi
inceteazd activitatea la data publicdrii rezultatelor provizorii ale recensdmAntului.
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Art.4. -Secretarul general al comunei, va asigura publicitatea

gi va comunica prezenla hotarare:
-pefsoooelor menfionate la aft.1 spre gtiinta;
-responsabilului cu pagina de internet a autoritdtii locale,
- Comisiei judelene lagi -pentru recensdmdnt - spre gLiinla;
- Institutiei Prefectului Judetului lagi - Serviciul control legalitate acte gi contencios administrativ.

PRIMAR,
Petru Holicov
Contrasemnat conform aft.. 243
alin. ('1) lit a) din OUG nr,5712019

SECRETAR GENERAL
Cons" Jur.Nancy Loghin

Data:

06 noiembrie 2020
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