
ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 

DISPOZITIA   NR. 346 /  27.10.2021 
privind constituirea Comisiei pentru recensământul  

populației și locuințelor din anul 2021 
 

        Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
sentintei civile nr.554, dosar nr.908/304/2016 din 22.06.2016 a Judecatoriei Segarcea; 
       Avand in vedere proiectul de dispoziție nr.72/27.10.2021, intocmit de primarul comunei 
Gângiova, referatul inregistrat la nr.5028/27.10.2021 cu privire la constituirea Comisiei 
pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021, având ȋn vedere prevederile art. 
4 alin. (6) și ale art. 34 alin. (1) și (3) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 
România ȋn anul 2021; 
      Analizând prevederile Anexei nr.2, lit.E din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din 
România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 106/12.02.2020, Dispozitia 
nr.100/2020; 
     În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
Primarul comunei Gângiova emite prezenta: 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 

Art.1.La data prezentei se constituie Comisia comunei Gângiova pentru recensământul 
populației și locuințelor din anul 2021, în componența prevăzută în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2.Atribuțiile specifice și modul de funcționare ale Comisiei comunei Gângiova sunt cele 
prevăzute de prevederile legale incidente ȋn materia recensământului populației și locuințelor 
aferent anului 2021. 

Art.3.Incepand cu data prezentei dispozitii se revoca Dispozitia nr.100/26.06.2020. 

Art.4.Compartimentul cu responsabilități specifice va comunica prezenta dispoziție 
structurilor și persoanelor cu sarcini în executare. 

 

               PRIMAR,                                                     Contrasemneaza pentru legalitate, 
       PREDA CRISTACHE                                                SECRETAR GENERAL 
                                                                                              SADOVEANU IOANA 
 

  
 

Emisă la comuna Gângiova, la data de 27.10.2021 



ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
Nr.  5029   din   27.10.2021 

Anexă la Dispoziția nr. 346 / 27.10.2021 

 

 

Componența Comisiei comunei Gângiova 
pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 

 

 

Funcția deținută în 
cadrul comisiei 

Funcția deținută în 
administrația publică locală Nume și Prenume 

 
Președinte: 

Primarul  comunei Gângiova Preda Cristache 

 
Vicepreședinte: 

Viceprimarul comunei Gângiova  Andrei Adrian 

 
Secretar: 

  Secretarul general al comunei 
Gângiova 

Sadoveanu Ioana 

 
Membri: 

 Referentul cu starea civila din 
S.P.C.L.E.P. Gângiova 

 Dutescu Ioana 

  Șeful postului de poliție al 
comunei Gângiova 

 Nitu Gabriel 

  Cadru didactic din comuna 
Gângiova 

Bratu Ionela Gabriela 

 

 

P R I M A R,                      Vicepreședinte, 

     PREDA CRISTACHE                                                   ANDREI ADRIAN 

 

 

 

 

Comisia comunei Gângiova  pentru recensământul populației și locuințelor din anul 
2021 

 


