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D I S P O Z I Ţ I A nr. 51 din 11.02.2022 
privind reconstituirea comisiei comunale Calafindesti, pentru organizarea si efectuarea 

recensamantului populatiei si a locuintelor in anul 2022 
 

 
 

FRINGU Adrian,primarul comunei Calafindesti, judetul  Suceava; 
Având în vedere: 
Referatul intocmit de secretretarul general al comunei Calafindesti cu privire la reconstituirea 

comisiei comunale pentru pregatirea, organizarea si efectuarea recensamantului populatiei si a 
locuintelor in anul 2021,  inregistrat sub nr. 1028 din  10.02.2022; 

- prevederile art 4 alin. (6) si ale art. 34 alin. (1) si (3) din O.U.G. 19/2020 privind organizarea si 
desfasurarea recensamantului populatiei si  locuintelor din Romania in anul 2021 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În temeiul art.155 alin.(1) lit.a),alin. (2) lit. (b), art. 196 alin.(1), lit. (b) din  din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
emite următoarea 
 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 
 Art.1.  La data prezentei se reconstituie Comisia comunala Calafindesti, pentru pregatirea, 
organizarea si efecuarea recensamantului populatiei si a locuintelor in anul 2021, in componenta 
prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie; 

Art. 2. Atributiile specifice si modul de functionare ale Comisiei comunei Calafindesti sunt cele 
prevazute de prevederile legale incidente in materia recensamantului populaiei si a locuintelor; 

Art.3.Cu data emiterii prezentei, se abroga Dispozitia nr. 131/11.11.2020;  
Art.4.Prezenta dispozitie se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al comunei, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului Judetului Suceava si persoanelor 
nominalizate in Anexa la articolul 1 cu sarcini in  executare.  
 

P R I M A R  
FRINCU Adrian 

                            
                                                        

                                                                                                                          Avizat pentru legalitate         
 

                                                                                                                       Secretarul general,  
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