
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ţ I E     

pentru modificarea Dispozitiei Primarului comunei Cernătesti nr. 2 din  13 Ianuarie 

2021, privind Comisia comunală Cernătesti pentru recensământul general agricol din 

România 
 
   Având în vedere: 

- prevederile art. 6 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (2), Anexa nr. 6 şi Anexă nr. 9 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22 din 4 februarie 2020 privind 
Recensământul general agricol din România runda 2020;  

- referatul nr. 134/13.01.2021 întocmit de secretarul general al comunei 
Cernătesti, judeţul Buzău prin care se propune constitutirea Comisiei comunale 
pentru recensământul general agricol din România; 

   - prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată și actualizată; 

- art.79 din Legea 161/19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.  

În temeiul art. 155 alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) lit.b), art. 156 alin.(1), și 

art. 196 alin. 1 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

Primarul comunei Cernătesti, judeţul Buzău emite prezenta  
 

DISPOZIŢIE: 
Art. I. Articolul 1 al Dispozitiei Primarului comunei Cernătesti nr.  

2 din  13 Ianuarie 2021, se modifică si va avea următorul cuprins: 

Art. 1. În vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare 
a recensământului  în  teritoriu,  la  nivelul  Comunei  Cernătesti,  judeţul  
Buzău, se constituie Comisia comunală Cernătesti pentru recensământul general  
agricol din România, în următoarea componenţă : 

Nr. 

 

Numele, Prenumele 

 

Funcţia administrativă Funcţia   în 

Crt.    comisie 
     

1. Petrache Mîrzea Primarul comunei Cernătesti 

   Preşedinte 

     tel. 0729905796 

2. Dumitrascu Doru-Vasile Secretar 

Membru 

tel. 0762696611 

3. Stanila Sebastian-Valentin Viceprimar 

Membru 

tel. 0760266100 

4. Caloian Stela 

Sef Birou financiar contabil, achizitii 

publice, impozite si taxe 

Membru 

tel. 0769670580 

5. Dumitru Elena Daniela 

Inspector Stare civila si asistenta 

sociala  

Membru 

tel. 0760266095 

    



 

Art.II. Celelalte articole ale Dispoziției nr. 2 din  13 Ianuarie 2021, rămân 

neschimbate. 
          

Art.III. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de comisia 
nominalizată la art. I, de compartimentele cu atribuţii în domeniu din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, si va fi comunicată persoanelor, autorităţilor 
interesate prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. 
 
 

                     Primar, 

             Petrache Mîrzea                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                  Secretar general al comunei 

                                                                    Dumitrascu Doru-Vasile 

 

 

 

 

 

Cernătesti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 28 din  10 Martie 2021 
 
 


