
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DOBRENI  
PRIMAR, 

 
 

 
D I S P O Z I Ţ I A 

Nr.    29   din 17 martie 2021 
privind modificarea anexei parte integranta a Dispozitiei primarului comunei 

Dobreni nr. 53/26.06.2021, pentru constituirea comisiei pentru recensamantul 
populatiei si locuintelor in  comuna Dobreni in anul 2021 

 

  Cretu Vasilica, primarul  comunei Dobreni, judeţul Neamţ; 
             Având în vedere : 
 prevederile art. 4 alin.(6) si ale art. 34 alin. (1) si (3) lit.a) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea si desfasurarea 
recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021; 

 adresa Institutiei  Prefectului Judetului Neamt nr. 9761 / 26.06.2020, 
inregistrata la Primaria comunei Dobreni sub nr. 2973/26.06.2020 ; 

 Analizand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.19/2020 
privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din 
Romania in anul 2021, publicata in Monitorulu Oficial nr.106/12.02.2020, 
       In temeiul art.155, „Atributiile primarului”, alin. (1) lit. a) si alin. (2), lit. b),  
art. 156, privind „Atributiile primarului in calitate de reprezentant al statului si ale 
art. 196  privind „Tipurile de acte administrative”, alin. (1), lit. b), 

Primarul comunei Dobreni emite prezenta:  
 

DISPOZIŢIE: 

 

      Art. 1.  Se modifica anexa la Dispozitia Primarului comunei Dobreni nr. 53 din 
data de 26.06.2021, privind componenta Comisiei pentru recensamantul populatiei 
si locuintelor din comuna Dobreni, judetul Neamt in anul 2021, in sensul ca 
doamna Ionescu Cristina si doamna Sandu Irina – educator, vor fi inlocuite de 
domnul Morariu Mihnea Constantin, Sef Serviciu Voluntar Situatii de Urgenta, 
respectiv domna Busuioc Floretina Madalina - educator, astfel cum este prevazut 
in anexa care face integranta din prezenta dispozitie.   
      Art.2  Celelalte prevederi ale Dispozitiei primarului comunei Dobreni nr. 
2/11.01.2021 raman neschimbate. 
      Art. 3. Secretarul general al comunei Dobreni va comunica prezenta dispozitie 
structurilor si persoanelor cu sarcini in executare 

 

 

 

              Primar ,                                         Secretar general al comunei Dobreni 

        Cretu Vasilica                                                Petrescu Sanda-Daniela 

 

                                                                      

 

 

 



 
 

Anexa la Dispozitia nr. 29/17.03.2021 
 
 
 
 
 

Componenta Comisiei comunei Dobreni  

pentru recensamantul populatiei si locuintelor  in anul 2021 

 
 

Functia detinuta in 

cadrul comisiei 

Functia detinuta in 

administratia publica locala 

Nume si prenume 

Presedinte  Primarul Comunei Dobreni Crețu Vasilica 
Vicepresedinte Viceprimarul Comunei Dobreni Ariton Vasile 
Secretar Secretarul general al comunei 

Dobreni 
Petrescu Sanda-Daniela 

Membri Sef Serviciu Voluntar Situatii 
de Urgenta 

Morariu Mihnea 
Constantin 

 Seful postului de politie al 
comunei Dobreni 

Teodorescu Valentin 

 Directorul Școlii Generale ”M. 
E. Mancaș”, Comuna Dobreni 

Secară Daniela 

 Educator Busuioc Florentina 
Madalina 

 
 
 

PRIMAR,                                                   Vicepresedinte, 

               Cretu  Vasilica                                                  Ariton  Vasile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia comunei Dobreni pentru recensamantul populatiei si locuintelor   
in anul 2021 
 
 
 
 
 
 



 

Comisia comunei Dobreni  

pentru recensamantul populatiei si locuintelor  in anul 2021 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Comisia comunei Dobreni pentru recensamantul populatiei si locuintelor  in 
anul 2021 s-a constituit in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.19/2020, 
conform Dispozitiei nr. 53/26.06.2021 a Primarului comunei Dobreni, modificata 
prin Dispozitia primarului comunei Dobreni nr. 29/ 17.03.2021. 
 Membrii numiti in  Comisia de recensamant a comunei Dobreni au luat la 
cunostinta de atributiile ce le revin potrivit Ordonantei de urgenta a guvernului 
nr.19/2020, precum si de stributiile si obligatiile stabilite prin Instructiunile pentru 
constituirea si atributiile comisiile judetene si locale de recensamant emise in acest 
sense de catre Comisia Centrala pentru recensamantul Populatiei si Locuintelor 
2021. 
 In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comisiei de recensamant a 
comunei Dobreni se obliga sa asigure organizarea si sa poarte respunderea pentru 
efectuarea recensamantului populatiei si locuintelor pe teritoriul comunei Dobreni.  
Componeneta nominala a Comisiei comunei Dobreni pentru recensamantul 
populatiei si locuintelor din anul 2021 
  
Functia detinuta in 

cadrul comisiei 

Functia detinuta in 

administratia publica locala 

Nume si prenume 

Presedinte  Primarul comunei Dobreni Crețu Vasilica 
Vicepresedinte Viceprimarul comunei Dobreni Ariton Vasile 
Secretar Secretarul general al comunei 

Dobreni 
Petrescu Sanda-Daniela 

Membri Sef Serviciu Voluntar Situatii 
de Urgenta  

Morariu Mihnea 
Constantin 

 Seful postului de politie al 
comunei Dobreni 

Teodorescu Valentin 

 Directorul Școlii Gimnaziale 
”prof . Mihai  Emilian 
Mancaș”, Comuna Dobreni 

Secară Daniela 

 Educator Busuioc Florentina 
Madalina 

 
Corespondenta se realizeaza la sediul primariei comunei Dobreni, primarul fiind 
presedintele Comisiei comunei Dobreni pentru recensamantul populatiei si 
locuintelor din anul 2021. 
Telefon: 0233242944, fax: 0233242534 
 
Presedinte,                                                            Vicepresedinte, 

Cretu Vasilica                                                        Ariton Vasile  
 
 
Data: 17.03.2021 


