
                              

 

 

         Privind  reactualizarea 
recensamântului populatiei si locuintelor din Român ia în anul 2021

               Având în vedere raportul de specialitate întocmit de d
Monica ,având ca atribuții completarea 
nei primar emiterea unei dispozi
organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în anul 2021
,precum și adresa nr.2047 /25
reactualizarea comisiei de recens
         Ținând cont de art.4,alin.(
19/2020 privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din 
România în anul 2021, 
         În temeiul prevederilor art. 
nr.57/2019 Codul Administrativ,
 
           PRIMARUL  COMUNEI 
 

           Art. 1.Începând cu data emiterii prezentei dispozi
component comisiei comunal
populatiei si locuintelor din România în anul 2021,în componen
parte din prezenta dispoziție. 
        Art.2. Atribuțiile specifice ale 
legale incidente în materia recens
              Art.3. Prezenta dispozi
                         -Instituția Prefectului jude
                          -Dosarului cu dispozi
                          -persoanele  
 
PRIMAR                                                               
                                                                        
Șovre Ana Livia                                                      
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D I S P O Z I Ţ I E 
 

reactualizarea comisiei comunale privind organizarea si desfasurarea 
recensamântului populatiei si locuintelor din Român ia în anul 2021

 
vedere raportul de specialitate întocmit de d-na referent superior Mali

ii completarea și ținerea la zi a registrelor agricole
nei primar emiterea unei dispoziții privind reactualizarea  comisiei comunal

si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în anul 2021
5.02.2022 a Instituției Prefectului-Județul Bihor,

reactualizarea comisiei de recensământ, 
,alin.(6) și art.34,alin.1 și 3  din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 

privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din 

n temeiul prevederilor art. 154,art.155,alin.2,lit.b ) și art.196 alin. (1) 
nr.57/2019 Codul Administrativ, 

COMUNEI  CEICA, 

D I S P U N E: 
 

Începând cu data emiterii prezentei dispoziții  se reactualizeaz
comunale  privind organizarea si desfasurarea recensamântului 

populatiei si locuintelor din România în anul 2021,în componența prevăzută
 

specifice ale comisiei  comunei Ceica sunt cele prevă
legale incidente în materia recensământului pipulației și locuințelor aferente anului 

Prezenta dispoziţie se comunică: 
ia Prefectului judeţului BIHOR 

Dosarului cu dispoziţiile primarului 
 în cauză 

PRIMAR                                                                       Viza pentru legalitate
                                                                                 Secretar general al comunei

ovre Ana Livia                                                             Dorel Octavian Goldea

2022. 

 

 

organizarea si desfasurarea 
recensamântului populatiei si locuintelor din Român ia în anul 2021  

referent superior Malița Delia 
inerea la zi a registrelor agricole prin care propune d-

comisiei comunale privind 
si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în anul 2021 

ul Bihor,care solicit 

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 
privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din 

alin. (1) ,lit.b) din OUG 

reactualizează  
privind organizarea si desfasurarea recensamântului 

ăzută în anexa care face 

prevăzute de prevederile 
elor aferente anului  2021. 

Viza pentru legalitate 
al comunei 

Dorel Octavian Goldea 



                

 

 

 

 

 
    
Reactualizarea Componen ței
locuin țelor       din anul 2021.
    
 
Func ția de ținut ă 
în cadrul 
comisiei 

 

Func ția de
public ă local

 
Presedinte: 
 

 

PRIMAR

 

 
 
Vicepresedinte: 

 

VICEPRIMAR

 

Secretar:  SECRETAR GENERAL
 AL COMUNEI

Membri:  REFERENT AGRICOL
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ANEXA la dispozi ția primarului nr.

ei comisiei  comunei Ceica pentru recens ă
elor       din anul 2021.  

ția de ținut ă în administra ția 
ă local ă 

 

Nume și prenume

PRIMAR 

ȘOVRE ANA LIVIA

Te.0759045542

Email- ancasovre@yahoo.com

 

VICEPRIMAR 

PETRILA MARIANA CORNELIA

Tel.0749242873

Email- nely.petrila@yahoo.com

 
SECRETAR GENERAL  
AL COMUNEI 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA

Tel.0766551844

Email- octaviangoldea@yahoo.com

 
REFERENT AGRICOL MALIȚ

Tel.0746482188
Email
monica.malita71@gmail.com

 

 

ia primarului nr. 81 din 25.02.2022. 

comisiei  comunei Ceica pentru recens ământul popula ției și 

și prenume  

OVRE ANA LIVIA  

Te.0759045542 

ancasovre@yahoo.com  

PETRILA MARIANA CORNELIA  

Tel.0749242873 

nely.petrila@yahoo.com  

DOREL OCTAVIAN GOLDEA  

Tel.0766551844 

octaviangoldea@yahoo.com  

ȚA DELIA MONICA  
Tel.0746482188 
Email -
monica.malita71@gmail.com  



REFERENT STARE CIVILĂ MIHUȚ AURICA VIORICA  
Tel.0755176742 
Email-
soranviorica@gmail.com 

ȘEF POST POLIȚIE CEICA FERICEL IOAN 
Tel.0742127814 
Email- 

CADRU DIDACTIC MIHELE RAREȘ 
Tel.0753908371 
Email-mihelerares@gmail.com  

 

 

PRIMAR                                                                                VICEPREȘEDINTE 

ȘOVRE ANA LIVIA                                                    PETRILA MARIANA CORNELIA      

 

     

             Comisia comunei Ceica pentru recens ământul popula ției și locuin țelor 2021. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     Nr.    Din 25.02.2022.

                                

Privind reactualizarea a comisiei comunale
recensamântului populatiei si locuintelor din Român ia în 

 
           Având în vedere adresa nr.
         Ținând cont de art.4,alin.(6) 
19/2020 privind organizarea si desfasurarea recensamântului
România în anul 2021, 
             În temeiul prevederilor art. 154,art.155,
nr.57/2019 Codul Administrativ,
 
      Propun d-nei primar emiterea unei dispozi

privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în 
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Nr.    Din 25.02.2022. 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
a comisiei comunale  privind organizarea si desfasurarea 

recensamântului populatiei si locuintelor din Român ia în 

adresa nr.2047 /25.02.2022 a Instituției Prefectului
inând cont de art.4,alin.(6) și art.34,alin.1 și 3  din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 

privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din 

În temeiul prevederilor art. 154,art.155,alin.2,lit.b ) și art.196 alin. (1) ,lit.b) din OUG 
nr.57/2019 Codul Administrativ, 

emiterea unei dispoziții privind reactualizarea 
privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în 

anul 2021 

 

 

 

Referent agricol și fond funciar 

Mali ța Delia Monica 

 

 

 

privind organizarea si desfasurarea 
recensamântului populatiei si locuintelor din Român ia în anul 2021  

iei Prefectului-Județul Bihor, 
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 

populatiei si locuintelor din 

i art.196 alin. (1) ,lit.b) din OUG 

reactualizarea comisiei comunale 
privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în 



 
                              

 

 

Comisia  comunei Ceica  pentru 

recensământul  Populației și 

 locuințelor din anul 2021. 

 

         Comisia comunei Ceica pentru 
în anul 2021,s-a constituit în baza
organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în anul 2021,
și a fost actualizată conform dispozi
 
           Membrii numiți ai comisiei de recens
atribuțiile ce le revin potrivit ORDONAN
și obligațiile stabilite prin Instruc
locale de recensământ emise în acest sens de c
populației și locuințelor din 2021.

      În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin ,membrii comisiei de recens
Ceica se obligă să asigure organ

recensământului popula

           Reactualizarea Componen
popula ției și locuin țelor   din anul 2021.
    
 
Func ția de ținut ă 
în cadrul 
comisiei 

 

Func ția de
administra

 
Presedinte: 
 

 

PRIMAR
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pentru   

 

PROCES –VERBAL 
 

ei Ceica pentru  recensamântul  populatiei si locuintelor din România 
a constituit în baza  ORDONANȚEI   DE  URGENTA Nr. 19/2020 privind 

organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în anul 2021,
conform dispoziției primarului comunei Ceica nr.81/25

ai comisiei de recensământ a comunei Ceica au luat la cuno
ORDONANȚEI   DE  URGENTA Nr. 19/2020,precum 

iile stabilite prin Instrucțiunile pentru constituirea și atribuțiile comisiilor ju
mânt emise în acest sens de către Comisia central pentru Recens

elor din 2021. 
țiilor ce le revin ,membrii comisiei de recens

 asigure organizarea și să poarte răspunderea pentru efectuarea 
mântului populației și locuințelor pe teritoriul comunei Ceica.

 
Componen ței  comisiei  comunei Ceica pentru recens

elor   din anul 2021.  

ția de ținut ă în 
administra ția public ă local ă 

 

Nume și prenume

PRIMAR 

 

ȘOVRE ANA LIVIA

Te.0759045542 

Email- ancasovre@yahoo.com

 

 

populatiei si locuintelor din România 
EI   DE  URGENTA Nr. 19/2020 privind 

organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în anul 2021, 
.02.2022. 

mânt a comunei Ceica au luat la cunoștință de 
EI   DE  URGENTA Nr. 19/2020,precum și de atribuțiile 

iile comisiilor județene și 
tre Comisia central pentru Recensământul 

iilor ce le revin ,membrii comisiei de recensământ a comunei 
spunderea pentru efectuarea 

elor pe teritoriul comunei Ceica. 

comisiei  comunei Ceica pentru recens ământul 

i prenume  

OVRE ANA LIVIA  

 

ancasovre@yahoo.com  



 

 
 
 
Vicepresedinte: 

 

VICEPRIMAR 

 

PETRILA MARIANA CORNELIA  

Tel.0749242873 

Email-nely.petrila@yahoo.com 

 

 
Secretar:  SECRETAR GENERAL AL 

COMUNEI 
DOREL OCTAVIAN GOLDEA  

Tel.0766551844 

Email-octaviangoldea@yahoo.com 

 
Membri:  REFERENT AGRICOL MALIȚA DELIA MONICA  

Tel.0746482188 
Email-onica.malita71@gmail.com 
 

REFERENT STARE 
CIVILĂ 

MIHUȚ AURICA VIORICA  
 
Tel.0755176742 
Email-soranviorica@gmail.com 

ȘEF POST POLIȚIE CEICA FERICEL IOAN 
 

CADRU DIDACTIC MIHELE RAREȘ 
 
Tel.0753908371 
Email-mihelerares@gmail.com 

Componen ța s-a realizat ă la sediul Prim ăriei comunei 
Ceica,str.Principal ă,nr.67,localitatea Ceica,primarul fiind pre ședintele Comisiei comunei 
Ceica pentru recens ământul popula ției și locuin țelor din anul 2021. 
 
Telefon-Prim ăria Ceica 0259324464,fax-0259324463 
Email-primaria.ceica@cjbihor.ro  

comunaceica@gmail.com 

PREȘEDINTE                                                                          VICEPREȘEDINTE 

ȘOVRE ANA LIVIA                                                    PETRILA MARIANA CORNELIA          

 

REACTUALIZAT DATA 25.02.2022 


