
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA  VALEA RÂMNICULUI 

PRIMAR, 
 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 51 
 

privind constituirea și numirea Comisiei comunei Valea Râmnicului pentru recensământul 
populației și locuințelor 

 
  Primarul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere : 

 referatul  Secretarului general  al  comunei  Valea Râmnicului înregistrat la nr. 2111 din 07.03.2022; 

 prevederile art. 4 alin.6 și ale art.34 alin 1 și alin.3 lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2020 
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România  în anul 2021; 

 prevederile adresei Instituției Prefectului Județului Buzău; 
 prevederile adresei Direcției Județene de Statistică Buzău;  
 prevederile  Legii nr.178/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind 

organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; 
 prevederile  art. 155 alin.1 lit. a,  alin.2 lit. b și art. 156  alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.196 alin.1 și art.197 alin.4 din  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

  

DISPUNE: 
 

Art.1. Cu data prezentei se constituie și numește Comisia comunei Valea Râmnicului pentru 

recensământul populației și locuințelor, în componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
dispoziție.       

 
Art.2. Atribuțiile   specifice   şi    modul   de   funcţionare   ale Comisiei  comunei Valea Râmnicului sunt 

cele prevăzute de prevederile legale incidente în materia recensământului populaţiei şi locuinţelor.  
 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, se abrogă Dispoziția Primarului comunei Valea 
Râmnicului nr. 69 din 29.06.2020 și orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.  

 

            Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va transmite prezenta dispozție 
autorităților și persoanelor interesate. 

 

           VALEA RÂMNICULUI                                                               07.03.2022 

 

                    Primar,                                                                      Avizat pentru legalitate                           
           Ing. Marian Galbenu                                                               Secretar general, 
                                                                                                                Jr. Ionuț Șerbu   



 

 
                             Anexă la Dispoziţia nr.51 din 07.03.2022 

 

 

                           Componenţa Comisiei  comunei Valea Râmnicului 
pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor  

 

 

Funcţia deţinută în 
cadrul comisiei 

Funcţia deţinută în 
administraţia publică 

locală 
Nume şi Prenume 

Preşedinte: 
primarul  comunei Valea 
Râmnicului 

GALBENU MARIAN  

Vicepreşedinte: 
viceprimarul   comunei Valea 
Râmnicului 

ENACHE VICTOR 

Secretar:  secretarul general al comunei 
Valea Râmnicului 

ȘERBU IONUȚ  

   inspectorul cu atributii 
delegate privind  starea civilă 
din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Valea Râmnicului 

ȘERBU IONUȚ   

   şeful postului de poliţie al 
comunei Valea Râmnicului 

ȘOAITĂ MARIAN 

Membrii: 

responsabil cu atributii delegate 
privind  Compartimentul  de 
urbanism al comunei Valea 
Râmnicului   

STANCIU EUGEN – GHEORGHE 

 responsabil - cadastru din cadrul 
Primăriei  Valea Râmnicului 

BĂLAȘU MARA – ALEXANDRA 

 inspectorul din cadrul 
compartimentului de asistenţă 
socială din cadrul aparatului de 
specilitate al primarului 
comunei Valea Râmnicului  

PORUMB SILVIU – NICUȘOR 

 

 

un specialist din administraţia 
publică locală a municipiului 
sau oraşului,  

 

MATACHE LUCIANA 

 

un cadru didactic din comună ILIE SIMONA   

 

 

 

       Presedinte,                        Vicepresedinte,  
 Ing. Galbenu Marian                                Enache Victor  

 
 

 

 

 

 

 



 

               ROMÂNIA 
         JUDEŢUL BUZĂU                                         
COMUNA VALEA RÂMNICULUI  
        Nr. 2111 din 07.03.2022 
                  SECRETAR GENERAL,    
 
                                                                                                                     Aprob, 

                                                                                                                     Primar, 

                                                                                                         Ing. Marian Galbenu  
 
 
 

R E F E R A T 
 

pentru emiterea  dispozitiei privind constituirea și numirea Comisiei comunei Valea Râmnicului 
pentru recensământul populației și locuințelor  
 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 s-a reglementat organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021. 

 

Recensământul are că obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub formă 
unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a 
structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, 
condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele. 

Fac obiectul recenzării la recensământul din România: 
 

a)persoanele cu cetăţenie română, străînă sau fără cetăţenie, cu reşedinţa  obişnuită în România; 
b)persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă 

mai mică de 12 luni; 
c)persoanele cu cetăţenie română care sunt membri ai personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor 

consulare ale României în străînătate, membrii forţelor armate naţionale staţionate în restul lumii, personalul 
naţional al bazelor ştiinţifice naţionale stabilite în afară teritoriului geografic al ţării, persoanele de cetăţenie 
română care sunt membri ai echipajelor navelor de pescuit, altor nave, aeronave şi platforme plutitoare operând 
parţial sau în întregime în afară teritoriului economic; 

d)gospodăriile şi nucleele familiale; 
e)clădirile de locuit; 
f)clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit, dacă există cel puţîn o locuinţă în acestea; 
g)locuinţele situate în orice clădire, indiferent de formă de proprietate, de pe teritoriul României; 
 h) spaţiile colective de locuit.  

 

Pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea lucrărilor de recensământ, la nivel teritorial se 
constituie comisii de recensământ : judeţene, a municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti, ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi comunale. Comisiile de recensământ se constituie prin dispoziţie a primarului, în 
conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă şi cu instrucţiunile Comisiei centrale pentru recensământul 
populaţie şi locuinţelor. 

 

  Comisia   de   recensământ   poartă   răspunderea   pentru efectuarea recensământului în bune condiţii pe 
teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea, conform instrucţiunilor Comisiei centrale pentru recensământul 
populaţie şi locuinţelor. 



 

 

 Având în vedere: 
 prevederile art. 4 alin.6 și ale art.34 alin 1 și alin.3 lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2020 

privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România  în anul 2021; 
 prevederile adreselor  Instituției Prefectului Județului Buzău și  Direcției Județene de Statistică Buzău;  

 

 

În baza celor menționate anterior, susțin  emiterea dispoziției privind constituirea și numirea Comisiei 
comunei Valea Râmnicului pentru recensământul populației și locuințelor.  

 
 

Secretar general, 
Jr. Ionuț Șerbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comisia  comunei Valea Râmnicului pentru recensământul 
populaţiei şi locuinţelor din anul 2021- 

stabilita prin Dispozitia Primarului comunei Valea Râmnicului nr. 51 din 07.03.2022 

 

PROCES VERBAL 

       Comisia  comunei  Valea Râmnicului pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021 s-a 

constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020, conform Dispozitiei  Primarului comunei 

Valea Râmnicului nr. 51 din 07.03.2022. 

        Membrii numiţi ai Comisiei de recensământ a comunei Valea Râmnicului au luat la cunoştinţă de atribuţiile 
ce le revin potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020, precum şi de atribuţiile şi obligaţiile stabilite 
prin Instrucţiunile pentru constituirea şi atribuţiile comisiilor judeţene şi locale de recensământ emise în acest sens 
de către Comisia Centrală pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021. 

In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii comisiei de recensământ a comunei Valea Râmnicului se 

obligă să asigure organizarea şi să poarte răspunderea pentru efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor 
pe teritoriul comunei Valea Râmnicului. 

Componenţa nominală a Comisiei  comunei Valea Râmnicului 
pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021 

 

Funcţia deţinută în 
cadrul comisiei 

Funcţia deţinută în 
administraţia publică 

locală 
Nume şi Prenume 

Preşedinte: 
primarul  comunei Valea 
Râmnicului 

GALBENU MARIAN  

Vicepreşedinte: 
viceprimarul   comunei Valea 
Râmnicului 

ENACHE VICTOR 

Secretar:  secretarul general al comunei 
Valea Râmnicului 

ȘERBU IONUȚ  

   inspectorul cu atributii 
delegate privind  starea civilă 
din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Valea Râmnicului 

ȘERBU IONUȚ 

   şeful postului de poliţie al 
comunei Valea Râmnicului 

ȘOAITĂ MARIAN 

Membrii: 

responsabil cu atributii delegate 
privind  Compartimentul  de 
urbanism al comunei Valea 
Râmnicului   

STANCIU EUGEN – GHEORGHE 

 responsabil - cadastru din cadrul 
Primăriei  Valea Râmnicului 

BĂLAȘU MARA – ALEXANDRA 

 inspectorul din cadrul 
compartimentului de asistenţă 
socială din cadrul aparatului de 
specilitate al primarului 
comunei Valea Râmnicului  

PORUMB SILVIU – NICUȘOR 

 

 

un specialist din administraţia 
publică locală a municipiului 
sau oraşului,  

 

MATACHE LUCIANA 

 



 

un cadru didactic din comună ILIE SIMONA   

 

Corespondenţa   se   realizează   la   sediul    comunei Valea Râmnicului,   Primarul comunei fiind 

preşedintele Comisiei comunei Valea Râmnicului pentru recensământul populaţiei şi   locuinţelor din anul 2021. 
 

 Telefon:  0238/774410 ; fax: 0238/774410 

 

 

 07.03.2022 
 

       Presedinte,                        Vicepresedinte,  
 Ing. Galbenu Marian                                Enache Victor  
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