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DISPOZIŢIA NR.10 
DIN 18.02.2022

Cu privire la constituirea Comisiei comunale Igneşti, pentru realizarea 
lucrărilor de pregătire, organizare si efectuare a recensământului general 
agricol din Romania

Primarul comunei Igneşti,j ud. Arad
Având in vedere :

- necesitatea constituirii comisiei comunale Igneşti, pentru organizarea si 
efectuarea lucrărilor de recensământ a populaţiei si a locuinţelor ;

-prevederile OUG nr. 19/2020 privind organizarea si desfasurarea 
Recensamantuli Populaţiei si Locuinţelor din Romania in 2021;

-prevederile Legii nr.204/2021 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenta 
a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului 
nr. 19/2020 privind organizarea si desfasurarea recensământului populaţiei si 
locuinţelor din Romania in anul 2021 ;

-prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.39/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea 
si desfasurarea recensământului populaţiei si locuinţelor din Romania in anul 
2021;

-prevederile Legii nr. 178/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenta 
a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea si desfasurarea Recensământului 
Populaţiei si Locuinţelor din Romania in anul 2021 ;

In temeiul prevederilor art. 156 alin.(l) aii. 196 alin.(l) lit.b), si ale 
art.240 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN :

Art. 1- (1) Se constituie Comisia comunala Igneşti, pentru realizarea 
lucrărilor de pregătire, organizare si efectuare a recensământului populaţiei si 
locuinţelor din comuna Igneşti in anul 2022, in următoarea componenta, după cum 
urmeaza:

1 .PREŞEDINTE: -URS IO AN MARINEL, primarul comunei Igneşti
2.SECRETAR : -FEIER ADELA-seeretar general al comunei Igneşti;
3.MEMBRI: -LAURUS BRÎNDUŞA, funcţionar public -consilier,

contabilitate;
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-CRESTICI CRISTIAN BOGDAN, funcţionar public-
compartiment urbanism;

- MARC FLORINA MARINELA, funcţionar public- 
inspector, impozite si taxe locale;

Art.2- Membrii comisiei desemnaţi la art. I vor indeplini la termen toate 
lucrările si activitatile privind organizarea, conducerea si efectuarea lucrărilor de 
pregătire a recensământului populaţiei si locuinţelor, conform legislaţiei in 
vigoare.

Art.3- Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezenta se insarcineaza 
persoanele desemnate la art. 1.

Art.4- Prezenta se comunica:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Arad 
-Direcţiei Judeţene de Statistica Arad 
- Membrilor Comisiei

Vizat de calitate 
Secreta rneral


