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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 55  din  24.02.2022 

privind actualizarea Comisiei  Comunei Pecineaga  pentru recensământul  
Populației  și Locuințelor in anul 2021     

 Având în vedere : 
      -Prevederile art. 4 alin. (6) și ale art. 34 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuinței  din 
România în anul 2021 : 

-Dispoziția nr. 15/2022 emisă de Primarul Comunei Pecineaga privind modificarea raportului 
de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Secretar 
General al comunei Pecineaga, județul Constanța, de către domnul BALABAN Mihai, funcționar 
public de execuție, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pecineaga, județul Constanța ; 

 -Dispoziția  nr. 200/ 06.12.2021 privind numirea domnului  PÎRVULESCU  Bogdan- Gabriel     
in functia publica de executie  de Consilier  clasa I gradul profesional principal, Compartimentul 
Urbanism,Disciplina în construcții  și Proiecte     
     - Analizând  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și 
desfășurarea recensământului populației și al locuinței  din România în anul 2021 , publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 106/12.02.2020 ; 

În temeiul: art. 196  alin.(1)  lit.b) din O.U.G.  nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ  
 Stan Niculae , Primarul comunei Pecinega emite prezenta  

DISPOZIȚIE : 

            Art.1- La data prezentei se actualizează Comisia  comunei Pecineaga  pentru 
recensământului populației și al locuinței  din  anul 2021 , în componența prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta dispoziție . 
 Art.2 -  Atribuțiile specifice și modul de funcționare Comisiei comunei Pecineaga sunt cele 
prevăzute de prevederile legale incidente în materia recensământului populației și locuinței 
aferente anului 2021. 
       Art. 3 – Prin grija secretarului  general al comunei  Pecineaga  se va  comunica prezenta 
dispoziţie structurilor și persoanelor cu sarcini în executare .  
 
                PRIMAR,                                                                           Contrasemnează, 

Niculae  STAN                                      Secretarul General al Comunei Pecineaga,                       
                                                                                                               Mihai BALABAN    
  
 
 

RROOMMAANNIIAA  
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA PECINEAGA  
Stefan Cel Mare, Nr. 61  Tel.: 0040-(0)241-858510 Fax: 0040-(0)241-858524 

Cod fiscal :  4617891 
e-mail : www.secretariat@primaria-pecineaga.ro 

 


