
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 

P R I M A R 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei comunale pentru pregătirea,organizarea,conducerea și efectuarea 

lucrărilor recensământului populației 

 

 Având în vedere: 

-raportul nr.530 din 26.02.2020 al secretarului general al comuni privind constituirea Comisiei 

comunale pentru pregătirea,organizarea,conducerea și efectuarea lucrărilor recensământului populației; 

-adresa nr.II D 3309 din 17.02.2020 a Instituției Prefectului, Județul Bistriș-Năsăud; 

-Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referinţă şi a 

programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de 

Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în JOL 105 din 

21.04.2017, care prevede, la articolul 3, că "Fiecare stat membru stabileşte o dată de referinţă care se 

înscrie în cursul anului 2021 pentru datele privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor care urmează a 

fi transmise Comisiei (Eurostat). Statele membre informează Comisia (Eurostat) până la 31 decembrie 

2019 cu privire la data de referinţă aleasă."; 

    - Regulamentul (UE) 2018/1.799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei 

acţiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populaţiei 

şi al locuinţelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km
2
; care prevede, la art. 9 alin. (1), ca 

rezultatele RPL2021, validate şi agregate referitoare la populaţia totală, la nivel de griduri de 1 km
2
, trebuie 

furnizate Comisiei (Eurostat) până la data de 31 decembrie 2022; 

Văzând: 

-prevederire art.4 alin.(6),art.10 alin.(3), art.34 alin.(1),alin.(3) lit.a),Anexa nr.2 lit.E.,art.56 alin.(1) 

și celelalte din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/04.02.2020 privind organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; 

-prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică-republicata, 

cu modificari si completari; 

-prevederile Cap.III,Partea a VI-a,art.365-537 privind functiile publice si functionarii publici si 

Titlul III, Cap. I art.538-571 privind prevederile generale aplicabile personalului contractual din autoritatile 

si institutiile publice prevazute in  OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; 

Tinand cont de; 

-prevederile Cap.I,art.106 alin. (3),Sectiunea a 3-a,art.154 alin.(1)(3)(6), si art.155 alin.(1) a) 

alin.(2) lit.b) și alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; 

 În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, 

 

D I S P U N 

 

 Art.1.Se constituie Comisia comunală pentru pregătirea,organizarea,conducerea și efectuarea 

lucrărilor recensământului populației, care va funcționa în următoarea componență: 

  -Strugari Ioan  -președinte- Primar al comunei Parva; 

  -Căluș Toader-Vasile -vicepreședinte- Viceprimar al comunei  Parva 

  -Căluș Ioan  -secretar- Secretarul general UAT; 

  -Flore Marina  -membru- Director al Școlii Gimnaziale,,Vasile Scurtu,, Parva; 

  -Burdeți Mariana -membru- Inspector asistent (delegate stare civilă); 

  -Urs Florin-Ionuț -membru-Șeful Postului de Poliție Parva; 

  -Nalaț Rodica  -membru-Mediator școlar. 

 Art.2.În conformitate cu prevederile art.56 alin. (1) din OUG nr.19/2020 se împuterniceste d-nul 

Căluș Toader-Vasile de a constata contravențiile și aplica sancțiunile prevăzute la art.54 din menționata 

ordonanța. 

 



 

 Art.3.Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

desemnate la art.1 al prezentei dispoziții. 

 Art.4.Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare la avizierul primăriei și Site-ul 

Primăriei comunei Parva.  

 Art.5.Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei cu: 

  -Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

  -Personalul desemnat la art.1; 

  -Direcția județeană de Statistică, Bistrița-Năsăud; 

  -Site-ul primariaparva.ro. 

 

                      Primar,                                                      Contrasemnează secretar general UAT, 

                             Strugari Ioan                                                                         Căluș Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr.42 din  26.02.2020. 

 



 

                                                                      R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 

                                                            Nr.530 din 26.02.2020. 

 

R A P O R T 

privind constituirea Comisiei comunale pentru pregătirea,organizarea,conducerea și efectuarea lucrărilor 

recensământului populației 

 

  

Subsemnatul Căluș Ioan-secretarul general al comunei Parva; 

 

 Avand in vedere: 

-necesitatea constituirii Comisiei comunale pentru pregătirea,organizarea,conducerea și efectuarea 

lucrărilor recensământului populației; 

-adresa nr.II D 3309 din 17.02.2020 a Instituției Prefectului, Județul Bistriș-Năsăud; 

-Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referinţă şi a 

programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de 

Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în JOL 105 din 

21.04.2017, care prevede, la articolul 3, că "Fiecare stat membru stabileşte o dată de referinţă care se 

înscrie în cursul anului 2021 pentru datele privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor care urmează a 

fi transmise Comisiei (Eurostat). Statele membre informează Comisia (Eurostat) până la 31 decembrie 

2019 cu privire la data de referinţă aleasă."; 

    - Regulamentul (UE) 2018/1.799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei 

acţiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populaţiei 

şi al locuinţelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km
2
; care prevede, la art. 9 alin. (1), ca 

rezultatele RPL2021, validate şi agregate referitoare la populaţia totală, la nivel de griduri de 1 km
2
, trebuie 

furnizate Comisiei (Eurostat) până la data de 31 decembrie 2022; 

Văzând: 

-prevederire art.4 alin.(6),art.10 alin.(3), art.34 alin.(1),alin.(3) lit.a),Anexa nr.2 lit.E.,art.56 alin.(1) 

și celelalte din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/04.02.2020 privind organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; 

-prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică-republicata, 

cu modificari si completari; 

-prevederile Cap.III,Partea a VI-a,art.365-537 privind functiile publice si functionarii publici si 

Titlul III, Cap. I art.538-571 privind prevederile generale aplicabile personalului contractual din autoritatile 

si institutiile publice prevazute in  OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; 

Tinand cont de; 

-prevederile Cap.I,art.106 alin (3),Sectiunea a 3-a,art.154 alin.(1)(3), si art.155 alin.(1)  lit.d), 

alin.(5) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; 

 În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, 

 

      C O N S T A T: 

 

 D-nule primar Strugari Ioan,necesitatea emiterii unei dispositii prin care sa se aprobe constituirea 

Comisiei comunale pentru pregătirea,organizarea,conducerea și efectuarea lucrărilor recensământului 

populației și a se desemna o persoana pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de art54 din OUG nr.19/2020. 

                                                    

Intocmit secretar general UAT, 

Căluș Ioan 

 


