
 
R O M Â N I A  

JUDE軍ULăGIURGIU 
COMUNA S;B;RENI 

P R I M A R  

DISPOZI軍IE  
privind contituireaăComisieiăcomunaleăpentruărecens<mântulăgeneralăagricolărundaă

2020 din ComunaăS<b<reni,ăJude郡ulăGiurgiu 
           Iosif Viorel , Primarul Comunei S<b<reni,ăJude郡ulăGiurgiu 

Luând în considerare: 

 prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomieiălocale,ăadoptat<ălaăStrasbourgălaă15ăoctombrieă1985; 

 prevederileă art.121ă alin.(1)ă 群iă (2)ă dină Constitu郡iaă României,ă republicat<,ă modificat<ă 群i 
completat<ăprinăLegeaădeărevizuireăaăConstitu郡ieiăRomânieiănr.429/2003; 

 prevederileă art.211ă dină Ordonan郡aă deă urgen郡<ă aă Guvernuluiă nr.57/2019ă privindă Codulă
Administrativ; 

 prevederileă Legiiă nr.24/2000ă privindă normeleă deă tehnic<ă legislativ<ă pentruă elaborarea 
actelorănormative,ărerepublicat<,ămodificat<ă群iăcompletat<. 

Având în vedere: 

 AdresaăInstitu郡ieiăPrefectuluiă– Jude郡ulăGiurgiuăănr.ă4809/16.03.2020ăprinăcareăseăsolicit<ă
m<suriăpentruăconstituireaăcomisieiăcomunaleăpentruărecens<mântulăgeneral agricol runda 
2020 din România. 

În baza: 

 prevederilor art.6 alin.(3) lit.a), art.9 alin.(2),ă alin.(6)ă 群iă alin.(9)ă 群iă aleăAnexelor nr. 6ă 群iă
nr.9 dinăOrdonan郡aă deă urgen郡<ă aăGuvernuluiă nr.22/2020  privind recensamântul general 
agricol din România runda 2020; 

 prevederilor art.155 alin.(1) lit.ă e),ă alin.(7)ă 群iă alin.(8)ă coroborateă cuă celeă aleăart.156 din 
Ordonan郡aădeăurgen郡<ăaăGuvernuluiănr.57/2019ăprivindăCodulăAdministrativ. 

 Referatuluiănr.ă1953/28.04.2020ăîntocmitădeăsecretarulăgeneralăalăcomuneiăS<b<reni; 

Constatând c<ăsuntărespectateăcondiţiileăLegiiănr.52/2003ăprivindătransparenţaădecizional<ăînă
administraţiaăpublic<,ărepublicat<,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare. 

În temeiul art.196ăalin.(1)ă lit.b)ădinăOrdonan郡aădeăurgen郡<ăaăGuvernuluiănr.57/2019 privind 
Codul Administrativ. 

DISPUN: 
Art. 1. -   Se contituie Comisia comunal< pentruă recens<mântulă generală agricolă rundaă 2020ă
din Comuna S<b<reni,ăJude郡ulăGiurgiu, înăurm<toareaăcomponen郡<:  

Pre群edinte: Iosif Viorel  - primarul Comunei S<b<reni 

Secretar: Nica Mirela  - secretarul general u.a.tăS<b<reni 

Membri: Piroi Sandu  - consilier superior,  agent agricol 

  Marin Lori-Valentin - 群efăSVSU,ăatribu郡iiăînădomeniulăcadastrului 



  Vl<sceanuăCristina-
Mariana 
 

- specialist agricol. 

 

Art. 2. -  Seădesemneaz<ăcaămembrii suplean郡iăpentruămembriiă titulariăaiăcomisieiăcomunaleă
pentruă recens<mântulă generală agricolă rundaă 2020ă laă nivelulă comuneiă S<b<reni,ă jude郡ulă
Giurgiu,ăurm<toareleăpersoane: 

1. Iordache Mioara-consilier, -asistent social; 
2. Voicu Geanina-consilier-operator rol; 
3. Radu Ioana -referent-rela郡iiăcuăpublicul 

Art. 3. -  Comisia comunal< pentruă recens<mântulă generală agricolă rundaă 2020ă dină Comuna 
S<b<reni,ă Jude郡ulă Giurgiu, poart< r<spunderea pentru efectuarea efectiv< 群i eficient< a 
preg<tirii , organiz<rii 群i efectu<rii  recens<mântului în teritoriu, la nivelul ComuneiăS<b<reni, 
conform instruc郡iunilor cuprinseăînăAnexaăceăfaceăparteăintegrant<ădinăprezentaădispozi郡ie. 

Art. 4. -  Comisiaă comunal<ă pentruă recens<mântulă generală agricolă rundaă 2020ă dină Comuna 
S<b<reni,ă Jude郡ulă Giurgiu î群i înceteaz< activitatea în termen de 5 zile lucr<toare dup< 
diseminarea rezultatelor finale ale recens<mântului. 

Art. 5. -  (1) Prezentaă dispozi郡ieă areă caracteră individuală 群iă va intra în vigoare la data 
comunic<riiăc<treăpersoaneleăinteresate. 

(2) Prezentaă dispozi郡ieă poateă fiă contestat<ă înă condiţiileă Legiiă contenciosuluiă administrativă
nr.554/2004ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare. 

(3) Secretarul general al Comuneiă S<b<reni,ă Jude郡ulă Giurgiu va asigura comunicarea 
dispozi郡ieiătuturorăpersoanelorăinteresate: 

a) Institu郡ieiăPrefectului - Jude郡ulăGiurgiu, 
b) ComisieiăJude郡eneăpentruăRecensamântăGiurgiu 
c) Direc郡ieiăJude郡eneădeăStatistic<ăGiurgiu 
d) Persoanelor desemnate conform articolului 1. 

 
 
 

          PRIMAR                                                                       CONTRASEMNEAZ; 
     IOSIF VIOREL                               SECRETAR GENERAL 
         NICA MIRELA 
 
 
 
SABARENI  28.04.2020 
Nr. 56 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
ANEXA 

laădispozi郡iaă 
nr. 56 28.04.2020 

 
 

ATRIBU 軍IILE 
Comisieiăcomunaleăpentruărecens<mântulăgeneralăagricolărundaă2020ădină

Comuna S<b<reni,ăJude郡ulăGiurgiu 
  

Comisia comunal< pentruărecens<mântulăgeneralăagricolărundaă2020ădinăComuna 
S<b<reni,ăJude郡ulăGiurgiu r<spunde de efectuarea ac郡iunilor 群i lucr<rilor prev<zute în 
Programul general de organizare 群i efectuare a recens<mântului, aprobat de c<tre Comisia 
central< pentru recens<mânt, 群i au urm<toarele atribu郡ii:  
a) înainteaz< comisiei jude郡ene pentru recens<mânt, în termen de 10 zile de la constituire, o 

copie a dispozi郡iei primarului de constituire a comisiei 群i procesul-verbal cu componen郡a 
nominal< a acesteia, coordonatele de contact ale membrilor acestora; 

b) preg<tesc, organizeaz<, coordoneaz<, controleaz< 群i r<spund de efectuarea lucr<rilor de 
recens<mânt pe raza ComuneiăS<b<reni, la termenele prev<zute 群i potrivit instruc郡iunilor 
Comisiei centrale pentru recens<mânt; 

c) colaboreaz< cu autorit<郡ile administra郡iei publice locale pentru efectuarea lucr<rilor 
preg<titoare ale recens<mântului la: 

 întocmirea listelor exploata郡iilor agricole care vor fi recenzate, ale c<ror 
centralizatoare vor fi înaintate comisiei jude郡ene; 

 împ<r郡irea unit<郡ii administrativ-teritoriale în sectoare 群i sec郡ii de recens<mânt pe baza 
materialelor cartografice digitale (Harta României scara 1:50000 format vector, 
ortofotoplanurile realizate de ANCPI 群i sectoarele cadastrale rezultate ca urmare a 
activit<郡ii de înregistrare sistematic<) preluate de la Oficiul de Cadastru 群i Publicitate 
Imobiliar< Giurgiu  群i înaintarea acestora comisiei jude郡ene spre verificare 群i 
aprobare; 

 elaborarea lucr<rilor de sectorizare a teritoriului localit<郡ilor, în conformitate cu 
normele aprobate de catre Comisia central< pentru recens<mânt; 

 selectarea 群i recrutarea personalului de recens<mânt, reprezentat de recenzori, 
recenzori 群efi 群i coordonatori, din rândul speciali群tilor agricoli, al speciali群tilor în 
economie, informatic< 群i alte domenii, inclusiv func郡ionarii publici de specialitate, 
precum 群i din rândul pensionarilor, studen郡ilor 群i al altor categorii de persoane cu 
preg<tire corespunz<toare, având cel pu郡in studii medii absolvite; 

d) colaboreaz< cu autorit<郡ile administra郡iei publice locale pentru asigurarea atât a spa郡iilor 
de lucru 群i a mijloacelor de comunicare necesare desf<群ur<rii activit<郡ii comisiei, cât 群i a 
spa郡iilor pentru p<strarea 群i gestionarea materialelor de recens<mânt, pân< la predarea lor 
c<tre comisia jude郡ean<; 

e) colaboreaz< cu autorit<郡ile administra郡iei publice locale 群i iau m<suri în vederea 
actualiz<rii registrului agricol, în conformitate cu reglement<rile în vigoare; 

f) r<spund de participarea recenzorilor, recenzorilor 群efi 群i coordonatorilor la instructajele 
organizate în cadrul jude郡ului; 

g) pre群edin郡ii comisiilor particip< la 群edin郡ele de analiz< a stadiului lucr<rilor premerg<toare 



recens<mântului, care vor avea loc la comisia jude郡ean<; 

h) organizeaz< ac郡iuni de popularizare a recens<mântului, pe baza programului primit de la 
comisia jude郡ean< pentru recens<mânt, subliniind importan郡a, scopul, perioada 群i modul 
de efectuare a recens<mântului, precum 群i prevederile legale referitoare la 
confiden郡ialitatea datelor declarate de c<tre responden郡i 群i dispun m<suri pentru 
asigurarea, difuzarea 群i afi群area materialelor de popularizare transmise de c<tre comisia 
jude郡eana; 

i) organizeaz< repartizarea recenzorilor 群i recenzorilor 群efi pe sectoare 群i sec郡ii de 
recens<mânt; 

j) controleaz< modul de efectuare, de c<tre recenzori 群i recenzori 群efi a vizitei preliminare la 
exploata郡iile agricole care vor fi recenzate; 

k) verific< dac< to郡i recenzorii 群i recenzorii 群efi activeaz< în cadrul sectoarelor, respectiv 
sec郡iilor de recens<mânt, 群i iau m<suri de înlocuire a celor absen郡i cu personalul de 
rezerv< care a participat la instructaje; 

l) analizeaz< zilnic, cu coordonatorii, modul de desf<群urare a înregistr<rii datelor, greut<郡ile 
întâmpinate 群i stabilesc m<suri pentru remedierea lipsurilor constatate, asigur< 
interpretarea unitar< a instruc郡iunilor 群i înregistrarea corect< a datelor în chestionarele de 
recens<mânt; 

m) informeaz<ăcomisia jude郡ean< 群i a municipiului Bucure群ti despre stadiul înregistr<rii 
datelor din exploata郡iile agricole recenzate, precum 群i despre situa郡iile deosebite de natur< 
organizatoric< 群i metodologic< întâlnite pe teren; 

n) asigur< p<strarea în condi郡ii de securitate a întregului material de recens<mânt; 

o) asigur< protec郡ia 群i securitatea personalului de recens<mânt; 

p) urm<resc respectarea de c<tre personalul de recens<mânt din teritoriu a confiden郡ialit<郡ii 
datelor în timpul înregistr<rii acestora; 

q) predau comisiei jude郡ene materialele de recens<mânt; 

r) sprijin< 群i coordoneaz< lucr<rile recens<mântului de prob< 群i anchetei de control a 
recens<mântului; 

s) îndeplinesc 群i alte sarcini primite din partea comisiei jude郡ene. 

 

PRIMARUL COMUNEI S;B;RENI, 
                                             IOSIF VIOREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIM;RIAăCOMUNEIăS;B;RENI 
JUDE軍ULăGIURGIU 
Nr. 1953/28.04.2020 
 

REFERAT 
 
 
     Având în vedere art. 6 alin. 3 din OUG nr.22/2020  privind recensamântul general 
agricol din România runda 2020,ă trebuieă s<ă seă emit<ă dispozi郡ieă prină careă s<ă seă
constituieăcomisiaăcomunal<ăpentruărecensamântul general agricol din România runda 
2020 laă nivelulă comuneiă S<b<reni,ă jude郡ulă Giurgiuă careă vaă aveaă urm<toareaă
componen郡<:  
Pre群edinte: Iosif Viorel  - primarul Comunei S<b<reni 
Secretar: Nica Mirela  - secretarulăgeneralău.a.tăS<b<reni 
Membri: Piroi Sandu  - consilier superior,  agent agricol 

  Marin Lori-Valentin - 群efăSVSU,ăatribu郡iiăînădomeniulăcadastrului 
  Vl<sceanu Cristina-

Mariana 
- specialist agricol. 

         Seă desemneaz<ă caă membriiă suplean郡iă pentruă membriiă titulariă aiă comisieiă
comunaleă pentruă recens<mântulă generală agricolă rundaă 2020ă laă nivelulă comuneiă
S<b<reni,ăjude郡ulăGiurgiu,ăurm<toareleăpersoane: 

Iordache Mioara-consilier, -asistent social; 

Voicu Geanina-consilier-operator rol; 

Radu Ioana -referent-rela郡iiăcuăpublicul 
 

Comisiaăcomunal<ăpentruărecens<mântulăgeneralăagricolărundaă2020ădinăComuna 
S<b<reni,ăJude郡ulăGiurgiuăr<spundeădeăefectuareaăac郡iuniloră群iălucr<rilorăprev<zuteăînă
Programulăgeneralădeăorganizareă群iăefectuareăaărecens<mântului,ăaprobatădeăc<treă
Comisiaăcentral<ăpentruărecens<mânt,ăcuăatribu郡iileăprev<zuteăînăanexaănr.ă9ădinăOUGă
nr. 22/2020 privind registrul agricol din România runda 2020,  

 
 

SECRETAR GENERAL 
NICA MIRELA 

 
 
 
 
 
 


