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 din 09.06.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.132 

privind constituirea comisiei comunale BOD, pentru Recensământul populației și locuințelor din România în 

anul 2021 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.125 din 09.06.2020, întocmit de Ioana-Georgeta DOBRE– Inspector 

Compartimentul Stare Civilă și Evidența Persoanelor; 

▪ 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 locuințelor din 

România în anul 2021; 

▪ Adresa Comisiei Județene pentru Recensământul Populației și Locuințelor runda 2021 

nr.1224/21.05.2020,înregistrată la Primăria localității Bod sub nr.11093/22.05.202; 

▪ Art.155,alin.2 lit.b din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se constituie Comisia comunei Bod 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 Bod sunt cele prevăzute de 

prevederile legale incidente în materia recensământului populației și locuințelor aferent anului 2021. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată în anexă la 

prezenta dispoziție. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


