
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.79 

       Privitor la: -desemnarea împuternicitului primarului comunei pentru constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a), 
b) și d) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului 
populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
  Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea;  

     Văzând referatul nr.2731 din 19.05.2022, întocmit de secretarul general al comunei, 
prin care se propune desemnarea împuternicitului primarului comunei pentru constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a), 
b) și d) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului 
populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările 
ulterioare; 
     Ținând seama de adresa nr. 6633 din 17.05.2022 emisă de Comisia Județeană pentru 
Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2021, Instituția Prefectului Județul 
Vâlcea, primită și înregistrată sub nr.2680 din 18.05.2022 la Primăria comunei Șirineasa, 
județul Vâlcea, prin care se solicită la emiterea dispoziției privind persoanele împuternicite 
de primar pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 54 
alin. (1) lit. a), b) și d) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea 
recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și 
completările ulterioare; 
     În conformitate cu art. 56 din O.U.G. nr. 19/2020, privind organizarea și desfășurarea 
recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și 
completările ulterioare, pct. 1 din Hotărârea nr. 9 din 09.05.2022 de aprobare a 
“Instrucțiunilor privind fluxul sesizărilor pentru persoanele care refuză recenzarea”  
precum și art. 155 alin. 5, lit. e din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

  În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare;  
     Emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E  

         Art.1 – Se desemnează domnul Bîzgan Gheorghe, viceprimar al comunei 
Șirineasa, județul Vâlcea, împuternicit al primarului comunei pentru constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a), 
b) și d) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului 
populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările 
ulterioare.  

-//- 



         
        Art.2 – Viceprimarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei dispoziții. 

   Art.3 - Dispoziţia se comunică: 
          - d-lui Bîzgan Gheorghe, viceprimarul comunei; 

         - Comisiei Județene pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 
anul 2021, Instituția Prefectului Județul Vâlcea;  
              - Comisiei comunale privind efectuarea recensământului populației și 
locuințelor din anul 2021 de la nivelul Comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
              - Postului de poliție al comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
              - Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 
 

 

ȘIRINEASA, 20 mai 2022 

 

 

                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
  Primar,                                       Secretar general comună, 
 
Ion STREINU                                    jurist Paul Gh.POPESCU     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Teh.red.-P.G.P.; Nr.ex. - 3; 
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