
                                                               R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA BĂTRANA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A   Nr.    3 / 2021

          privind actualizarea  comisiei comunale pentru  Recensământul General
Agricol din Romania runda 2020 , la nivelul   comunei Bătrana,judetul Hunedoara

            Primarul comunei Bătrana ,Judeţul Hunedoara;
            Avand in vedere referatul cu nr.7/25.01.2021 emis de compartimentul 
agricol privind necesitatea emiterii dispozitiei referitoare la  actualizarea comisiei 
comunale pentru  recensământul general agricol din Romania runda 2020 , la 
nivelul   comunei Bătrana,judetul Hunedoara

 În conformitate cu prevederile prevederile art.6 alin 1 si alin 3,art.9 din 
OUG nr.22/2020 privind recensamantul general agricol din Romania runda 2020 
unde este specificat faptul ca ,primarul constituie prin dispozitie comisia comunala 
pentru recensamant si asigura conditiile necesare  bunei desfasurari a activitatilor 
de pregatire,organizare si efectuare a recensamantului,potrivit actiunilor stabilite 
de catre Comisia centrala pentru recensamant.

Avand in vedere HCL nr.27/2020 privind alegerea viceprimarului comunei 
Batrana.

Tinand cont de  adresa cu nr.317/25.01.2021 a Directiei Judetene de 
Statistica Hunedoara

In temeiul art.155 alin.(1) lit.’’a’’, alin (2)  lit b ,art.196 alin.(1) lit.”b”  din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

D I S P U N E :

Art.1.-Se constituie comisia comunală pentru recensământul general agricol
din  Romania  runda  2020,la  nivelul  comunei  Bătrîna,  judetul  Hunedoara  ,în
următoarea componenţă:
1.Herciu Radu                      -presedinte       -primarul comunei
2.Barb Camelia Cosmina    -secretar            -secretarul general al comunei
3.Pascotesc Ciprian Sergiu  -membru          -viceprimarul comunei
4.Costa Gheorghe                 -membru          -casier
5.Dobra Marius Florin          -membru         -agent agricol



Art.2.-Membrii comisiei comunale pentru recensământul general agricol   se
obligă să asigure pregătirea , organizarea şi să poarte răspunderea pentru efectuarea
lucrarilor de  recensământ  pe raza comunei Batrana.   
         Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii
contenciosului  administrativ   nr.554/2004,cu  modificarile  si  completarile
ulterioare.
        Art.4.-Prezenta  dispoziţie  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  judeţul
Hunedoara,primarului comunei Batrana  şi persoanelor nominalizate la art.1 . 

                                                                                        Bătrana la 26 ianuarie 2021 

     
                                                                  PRIMAR,
                                                                 Herciu Radu

                                                                                             CONTRASEMNEAZA ,
                                                                                               Secretar general,


