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din  25.01.2022

 

DISPOZIȚIE nr.24 

privind modificarea Dispoziției nr.132/09.06.2020 privind comisia comunală BOD ,pentru Recensământul 

populației  și locuințelor din România în anul 2021 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.8977/25.01.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr.8975/25.01.2022 , întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general;  

▪ 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; 

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

▪ Dispozi'ia nr.151/29.04.2022 privind numirea doamnei Crenguța BARBĂLATĂ în funcția publică de 

execuție vacantă, de Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bod, începând cu data de 01.05.202; 

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

administrativ. 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se modifică componența  Comisiei comunei Bod pentru recensământul populației și locuințelor din anul 

2021, în componența prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

ART.2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.132/09.06.2020 privind comisia comunală BOD ,pentru 

Recensământul populației  și locuințelor din România în anul 2021, rămân neschimbate. 

ART.3 Prin prezenta dispoziție își încetează aplicabilitatea dispoziția nr.38/02.02.2021 privind modificarea 

Dispoziției nr.132/09.06.2020 privind comisia comunală BOD ,pentru Recensământul populației  și locuințelor 

din România în anul 2021. 

ART.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată în anexă la prezenta 

dispoziție. 
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