
 
 R O M Â N I A  
JUDEŢUL : BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMARIA COMUNEI URMENIS 
 P R I M A R 

 
D I S P O Z I Ţ I E  

 
privind constituirea Comisiei comunale URMENIS în scopul pregătirii, 

organizării şi efectuării Recensământului General  Agricol   
 

Primarul comunei Urmenis;  
    Având în vedere  : 
        - referatul secretarului înregistrat sub nr.902  din  22.06.2020  prin care  se 
propune constituirea comisiei comunale Urmenis  cu atributii de organizare si 
efectuarea recensamantului  general agricol;  

- adresa nr. IID 3190 din 13.02.2020  a Instituţiei Prefectului Judeţului 
Bistriţa-Năsăud privind Organizarea şi efectuarea recensământului general agricol 
din România ; 

-prevederile art. 1,alin (3-5),art.6,alin.(3),lit.a),art.9,alin (2), art.19, alin. (1-2) 
si cele ale anexelor 6 si 9 Ordonanta Guvernului nr.22/2020  din 4 februarie 2020 
privind recensământul general agricol din România runda 2020; 

-prevederile art.106 alin.(3) si art.155,alin (1)lit.a),alin (2) lit.b) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative; 

In temeiul prevederilor art.196,alin (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative; 

 
D I S P U N E  : 

 
    Art. 1. Se constituie Comisia comunală Urmenis cu atribuţii în  organizarea  

şi efectuarea  Recensământul agricol general , în cadrul  comunei Urmenis, în  
următoarea  componentă : 

     Preşedinte : 
1. Tomsa Dumitru   -    primarul comunei Urmenis ; 

    Vicepreşedinte : 
2. Matei Vasile    -   secretarul general al comunei Urmenis ; 

    Membrii : 
3. Birou Ioan.    -  Inspector superior ( agent agricol ); 
4. Negru Elena .    -  referent de specialitate; 
5. Casvan Vasile  -  referent principal      



          Art. 2.Atributiile Comisiei Comunale Urmenis sunt cele prevazute de art.9 
alin (6) si (7) si Anexa nr.9 din OUG nr.22/2020; 
 Art.3.-Se imputerniceste domnul Jurcan Dumitru,viceprimar al comunei 
Urmenis pentru a constata contraventii si a aplica sanctiunile prevazute de 
art.19,alin (1) si (2) din OUG nr.22/2020; 
 Art.4.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se 
incredinteaza persoanele nominalizate la art.1 si 3 din prezenta dispozitie; 
         Art. 5. Prezenta dispoziţie seaduce la cunostinta publica prin afisare la sediul 
primariei si Site-ul primariei si se  comunică de către secretarul comunei cu : 
 - primarul comunei Urmenis 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud, 
- Membrii comisiei nominalizati  la art. 1 si 3 din prezenta dispozitie. 
- Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-Năsăud;. 

 
Primar, 

TOMSA DUMITRU 
  

 
Avizat pentru legalitate, 

Secretar,MATEI VASILE 
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