
 
 

ROMÂNIA 
JUDEXULăGIURGIU 

PRIMǍRIAăCOMUNEIăS;B;RENI 

DISPOZIXIE 
privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul general agricol runda 2020 la 

nivelul comunei S<b<reni, judetul Giurgiu 
 

PRIMARUL COMUNEI S;B;RENI,ăJUDEXULăGIURGIU 
          Având în vedere: 
 -  Referat secretar general inregistrat sub nr. 1351/10.03.2020; 
 - Prevederile  art. 6, alin. 3, anexa 6 si anexa 9  din OUG nr. 22/2020 - privind 

recensamantul general agricol din Romania runda 2020; 
 - Prevederile art. 196, alin. 1, lit. b din OUG  nr. 57/2019 – privind Codul administrativ 
 

DISPUNE: 
 

  ART. 1. – Se constituie  Comisia comunala pentru recensamantul general agricol runda 
2020 la nivelul comunei S<b<reni, judetul Giurgiu avândăurm<toareaăcomponenY<: 
  

1.– Iosif Viorel – primar - preşedinteăcomisie; 
2.– Nica Mirela – secretar general - secretar comisie; 
3. – Piroi Sandu – consilier  -   membru comisie; 
4. – Vl<sceanuăCristina-Mariana– inspector – membru comisie; 
5. – Marin Lori-Valentin – referent -  membru comisie; 

 
Seă desemneaz<, ca membriă supleanţi pentru membri titulari ai Comisiei comunale pentru 
recensamantul general agricol runda 2020 la nivelul comunei S<b<reni, judetul Giurgiu,  
urm<torii: 

 
1. -    Iordache Mioara– consilier -  membru desemnat ; 
2. -    Viocu Geanina – consilier - membru desemnat; 
3. -    Radu Ioana- referent– membru desemnat 

 
  ART. 2. Comisia mentionata la art. 1 r<spundeă deă efectuareaă acYiuniloră şiă lucr<riloră

prev<zuteă înă Programulă generală deă organizareă şiă efectuareă aă recens<mântului,ă aprobată deă c<treă
Comisiaăcentral< pentruărecens<mânăsi va indeplini atributiile prevazute in Anexa nr. 9 din OUG 
nr. 22/2020 - privind recensamantul general agricol din Romania runda 2020; 

 ART. 3. – Secretarul general unit<Yiiăadministrativ-teritoriale S<b<reni va comunica  prezenta 
dispoziYieă tuturoră persoaneloră nominalizateă laă art.ă 1,  Institutiei Prefectului – Giurgiu cat si 
Comisiei judetene Giurgiu. 

                  
 

          PRIMARăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCONTRASEMNEAZ; 
     IOSIF VIOREL                               SECRETAR GENERAL 
         NICA MIRELA 
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ROMÂNIA 
JUDEXULăGIURGIU 
PRIM;RIAăCOMUNEIăS;B;RENI 
NR. 1351/10.03.2020 

 
= REFERAT = 

 
 
Având în vedere art. 6, alin 3 din  OUG nr. 22/2020 - privind recensamantul general agricol 
din Romania runda 2020, primarul comunei S<b<reni, trebuieăs<ăemit<ăoădispoziYieăprinăcareă
s<ăconstituieăcomisiaăcomunalaăpentruărecensamantulăgeneralăagricolărundaă2020ălaănivelulă
comunei S<b<reni, judetulăGiurgiuăcareăvaăaveaăurm<toareaăcomponenY<: 
 

1. – Iosif Viorel – primar - preşedinteăcomisie; 
2. – Nica Mirela – secretar general - secretar comisie; 
3.  – Piroi Sandu – consilier  -   membru comisie; 

            4. – Vl<sceanuăCristina-Mariana– inspector – membru comisie; 
5. – Marin Lori-Valentin – referent -  membru comisie; 

 
Seă desemneaz<, ca membriă supleanţi pentru membri titulari ai Comisiei comunale pentru 
recensamantul general agricol runda 2020 la nivelul comunei S<b<reni, judetul Giurgiu,  
urm<torii: 

 
            1. -    Iordache Mioara– consilier -  membru desemnat ; 

2. -    Viocu Geanina – consilier - membru desemnat; 
3. -    Radu Ioana- referent– membru desemnat 

 
Comisia va r<spundeădeăefectuareaăacYiunilorăşiălucr<rilorăprev<zuteăînăProgramul general de 

organizareăşiăefectuareăaărecens<mântului,ăaprobatădeăc<treăComisiaăcentral<ăpentruărecens<mânăsi 
va indeplini urmatoarele  atributiile prevazute in Anexa nr. 9 din OUG nr. 22/2020 - privind 
recensamantul general agricol din Romania runda 2020; 

a)înainteaz<ăcomisieiăjudeYeneăpentruărecens<mânt,ăînătermenădeă10ăzileădeălaăconstituire,ăoă
copieăaădispoziYieiăprimaruluiădeăconstituireăaăcomisieiăşiăprocesul-verbalăcuăcomponenYaă
nominal<ăaăacesteia,ăcoordonateleădeăcontactăaleămembrilorăacestora; 
b)preg<tesc,ăorganizeaz<,ăcoordoneaz<,ăcontroleaz<ăşiăr<spundădeăefectuareaălucr<rilorădeă
recens<mântăpeărazaăcomuneI,ălaătermeneleăprev<zuteăşiăpotrivităinstrucYiunilorăComisieiă
centraleăpentruărecens<mânt; 
c)colaboreaz<ăcuăautorit<YileăadministraYieiăpubliceălocaleăpentruăefectuareaălucr<riloră
preg<titoareăaleărecens<mântuluiăla: 
- întocmireaălistelorăexploataYiilorăagricoleăcareăvorăfiărecenzate,ăaleăc<rorăcentralizatoareăvoră
fiăînaintateăcomisiilorăjudeYene; 
- împ<rYireaăunit<Yiiăadministrativ-teritoriale înăsectoareăşiăsecYiiădeărecens<mântăpeăbazaă
materialelor cartografice digitale (Harta României scara 1:50000 format vector, 
ortofotoplanurileărealizateădeăANCPIăşiăsectoareleăcadastraleărezultateăcaăurmareăaăactivit<Yiiă
deăînregistrareăsistematic<)ăpreluateădeălaăoficiileădeăcadastruăşiăpublicitateăimobiliar<ă
teritorialeăşiăînaintareaăacestoraăcomisieiăjudeYeneăspreăverificareăşiăaprobare; 



- elaborareaălucr<rilorădeăsectorizareăaăteritoriuluiălocalit<Yilor,ăînăconformitateăcuănormeleă
aprobateădeăc<treăComisiaăcentral<ăpentruărecens<mânt; 
- selectareaăşiărecrutareaăpersonaluluiădeărecens<mânt,ăreprezentatădeărecenzori,ărecenzoriăşefiă
şiăcoordonatori,ădinărândulăspecialiştilorăagricoli,ăalăspecialiştilorăînăeconomie,ăinformatic<ăşiă
alte domenii, inclusiv funcYionariiăpubliciădeăspecialitate,ăprecumăşiădinărândulăpensionarilor,ă
studenYilorăşiăalăaltorăcategoriiădeăpersoaneăcuăpreg<tireăcorespunz<toare,ăavândăcelăpuYină
studii medii absolvite; 
d)colaboreaz<ăcuăautorit<YileăadministraYieiăpubliceălocaleăpentruăasigurareaăatâtăaăspaYiilorădeă
lucruăşiăaămijloacelorădeăcomunicareănecesareădesf<şur<riiăactivit<Yiiăcomisiei,ăcâtăşiăaă
spaYiilorăpentruăp<strareaăşiăgestionareaămaterialelorădeărecens<mânt,ăpân<ălaăpredareaăloră
c<treăcomisiaăjudeYean<; 
e)colaboreaz<ăcuăautorit<YileăadministraYieiăpubliceălocaleăşiăiauăm<suriăînăvedereaăactualiz<riiă
registruluiăagricol,ăînăconformitateăcuăreglement<rileăînăvigoare; 
f)r<spundădeăparticipareaărecenzorilor,ărecenzorilorăşefiăşiăcoordonatorilorălaăinstructajeleă
organizate în cadrulăjudeYului; 
g)preşedinYiiăcomisiilorăparticip<ălaăşedinYeleădeăanaliz<ăaăstadiuluiălucr<rilorăpremerg<toareă
recens<mântului,ăcareăvorăaveaălocălaăcomisiaăjudeYean<; 
h)organizeaz<ăacYiuniădeăpopularizareăaărecens<mântului,ăpeăbazaăprogramuluiăprimităde la 
comisiaăjudeYean<ăpentruărecens<mânt,ăsubliniindăimportanYa,ăscopul,ăperioadaăşiămodulădeă
efectuareăaărecens<mântului,ăprecumăşiăprevederileălegaleăreferitoareălaăconfidenYialitateaă
datelorădeclarateădeăc<treărespondenYiăşiădispunăm<suriăpentruăasigurarea,ădifuzareaăşiăafişareaă
materialelorădeăpopularizareătransmiseădeăc<treăcomisiaăjudeYean<; 
i)organizeaz<ărepartizareaărecenzorilorăşiărecenzorilorăşefiăpeăsectoareăşiăsecYiiădeă
recens<mânt; 
j)controleaz<ămodulădeăefectuare,ădeăc<treărecenzoriăşiărecenzoriăşefiăaăviziteiăpreliminareălaă
exploataYiileăagricoleăcareăvorăfiărecenzate; 
k)verific<ădac<ătoYiărecenzoriiăşiărecenzoriiăşefiăactiveaz<ăînăcadrulăsectoarelor,ărespectivă
secYiilorădeărecens<mânt,ăşiăiauăm<suriădeăînlocuireăaăcelorăabsenYiăcuăpersonalul deărezerv<ă
care a participat la instructaje; 
l)analizeaz<ăzilnic,ăcuăcoordonatorii,ămodulădeădesf<şurareăaăînregistr<riiădatelor,ăgreut<Yileă
întâmpinateăşiăstabilescăm<suriăpentruăremediereaălipsurilorăconstatate,ăasigur<ăinterpretareaă
unitar<ăaăinstrucYiunilorăşiăînregistrareaăcorect<ăaădatelorăînăchestionareleădeărecens<mânt; 
m)informeaz<ăcomisiaăjudeYean<ădespreăstadiulăînregistr<riiădatelorădinăexploataYiileăagricoleă
recenzate,ăprecumăşiădespreăsituaYiileădeosebiteădeănatur<ăorganizatoric<ăşiămetodologic<ă
întâlnite pe teren; 
n)asigur<ăp<strareaăînăcondiYiiădeăsecuritateăaăîntreguluiămaterialădeărecens<mânt; 
o)asigur<ăprotecYiaăşiăsecuritateaăpersonaluluiădeărecens<mânt; 
p)urm<rescărespectareaădeăc<treăpersonalulădeărecens<mântădinăteritoriuăaăconfidenYialit<Yiiă
datelorăînătimpulăînregistr<riiăacestora; 
q)predauăcomisiilorăjudeYeneămaterialeleădeărecens<mânt; 
r)sprijin<ăşiăcoordoneaz<ălucr<rileărecens<mântuluiădeăprob<ăşiăancheteiădeăcontrolăaă
recens<mântului; 
s)îndeplinescăşiăalteăsarciniăprimiteădinăparteaăcomisieiăjudeYene. 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

NICA MIRELA 
 
 
 
 


