ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

DISPOZIȚIA
Nr. 56 din 24 iunie 2020
privind constituirea Comisiei comunei Tulgheș pentru
recensământul populației și locuințelor din anul 2021

Având în vedere:
- prevederile art.4 alin. (6) și ale art 34 alin. (1) și (3) lit.a din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea
recensământului populației și a locuințelor din România în anul 2021;
- adresa Instituției Prefectului Județului Harghita nr. 8812/16.06.2020
înregistrată la Primăria comunei Tulgheș sub nr. 2507/17.06.2020;
- prevederile art. 155 alin. (1) lit. e) și alin. (7) coroborate cu cele ale art. 156
din OUG nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ,
Analizând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind
organizarea și desfășurarea recensământului populației și a locuințelor din România
în anul 2021, publicată în Minitorul Oficial nr. 106/12.02.2020;
În temeiul art. 196 alin (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul
adminstrativ,
Primarul comunei Tulgheș emite prezenta:

DISPOZIȚIE
Art.1. - La data prezentei se constituie Comisia comunei Tulgheș pentru
recensământul populației și locuințelor din anul 2021, în componența prevăzută în
anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2. - Atribuțiile specifice și modul de funcționare ale Comisiei comunei Tulgheș
sunt cele prevăzute de prevederile legale incidente în materia recensământului
populației și locuințelor aferent anului 2021.
Art.3 - Compartimentul secretar va comunica prezenta dispoziție structurilor și
persoanelor cu sarcini în executare.

Art.4. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin grija secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita pentru
exercitarea controlului de legalitate și persoanelor desemnate.

Primarul comunei Tulgheş,
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 56 / 2020
Nr.
crt.
0

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

1
2
3
1
____/____2020
1
Semnarea dispoziției )
2
____/____2020
2
Comunicarea către prefectul județului )
3+4
____/____2020
3
Aducerea la cunoștință publică )
3+4
____/____2020
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
5
6
____/____2020
Dispoziția devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea
actelor administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului
comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii,
prin grija secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li
se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la
cunoștință publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data
comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

Anexă la Dispoziția nr.56/24.06.2020
Componența Comisiei comunei Tulgheș pentru recensământul populației și
locuințelor din anul 2021
Funcția deținută în
cadrul comisiei

Funcția deținută în
administrația publică locală

Nume și Prenume

Președinte

Primarul comunei Tulgheș

Vancu Marcel

Vicepreședinte

Viceprimar al comunei
Tulgheș

Bordea Gheorghe

Secretar

Membri

Secretar general al
comunei Tulgheș
Inspector de specialitate
din cadrul
Compartimentului de Stare
Civilă
Șeful Postului de Poliție al
comunei Tulgheș
Inspector de specialitate
din cadrul
Compartimentului de
Urbanism a comunei
Tulgheș

Primarul comunei Tulgheş,
Vancu Marcel

Zaharia Constantin
Rîșnoveanu Cornelia
Țepeluș Nicolae

Rîșnoveanu Gelu

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general UAT,
Zaharia Constantin

