
 Comuna Padureni,   judetul Vaslui,    telefon: 0235/485785   

e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DISPOZIȚIA nr. 270  /2021

privind reactualizarea comisiei de recensământ a populaţiei şi locuinţelor 
 runda 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,

- adresa Instituției Prefectului Județului  Vaslui nr. 14921  din 06.10.2021  înregistrată 
la Primăria  comunei Pădureni  sub nr.4450 din 07.10.2021; 

Analizând  prevederile  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  19/04.02.2020  privind
organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul
2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 106/12.02.2020,

În  temeiul  art.  196 alin.  (1)  lit.  b)  din  OUG nr.  57/2019 privind  Codul  Administrativ  cu
modificările şi completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui emite prezenta:

D I S P O Z I Ţ I E:

          Art. 1. – La data prezentei se actualizează  Comisia comunei Pădureni , judeţul
Vaslui   pentru  recensământul  populației  și  locuințelor-   runda  2021,  în  componența
prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

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

           Art. 3. – Prezenta  abrogă prevederile prezentei Dispoziţii nr. 229 din 25.10.2021.

           Art. 4 –  Prezenta dispoziție  se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui
precum  şi persoanelor nominalizate în anexă prin grija secretarului  general al comunei
Pădureni .

Pădureni,   8 decembrie  2021

P R I M A R,
Diaconu Temistocle 

   Contrasemnează,
   Secretar general al 
   Comunei Pădureni
    Munteanu Mirela



Anexă la Dispoziția nr.  
270/08.12.2021

Componența Comisiei comunei Pădureni 
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

Pădureni
Diaconu Temistocle

Vicepreședinte:
Viceprimar al comunei Pascal Costică

Secretar:
 Secretarul general al comunei

Pădureni, judeţul Vaslui
Munteanu Mirela

Director Şcoala Gimnazială
Nr.1 Pădureni, comuna
Pădureni, judeţul Vaslui

Ciulei Cătălina

Contractual ( casier ) cu atributii
de stare civilă din cadrul

aparatului de specialitate al
primarului comunei Pădureni ,

judeţul Vaslui

Popa Eliza

Şeful postului de poliție al
comunei Pădureni, judeţul

Vaslui

Hodorogeanu Adrian

Cadru didactic  - Scoala
Gimnazială Nr. 1 Padureni din

comuna Pădureni, judeţul
Vaslui

Marin Costică

P R I M A R,          Vicepreședinte,

                           Diaconu Temistocle Pascal Costică

Comisia  comunei Pădureni pentru recensământul populației și locuințelor din anul 
2021



Comisia  comunei Pădureni 
pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021,

PROCES VERBAL

Comisia  comunei Pădureni  pentru recensământul populației și locuințelor din anul
2021  s-a  constituit  în  baza  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  19/2020,  conform
Dispozitiei  nr. 270 din 2021 a Primarului  comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

Membrii  numiți  ai  Comisiei  de  recensământ  ai  comunei  Pădureni  au  luat  la
cunoștință de atribuțiile ce le revin potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020,
precum și de atribuțiile și obligațiile stabilite prin Normele de funcționare emise în acest
sens de către Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021.

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii comisiei de recensământ ai comunei
Pădureni  se obligă să asigure organizarea și  să poarte răspunderea pentru efectuarea
recensământului populației și locuințelor pe teritoriul  comunei Pădureni.

Componența nominală a Comisiei comunei Pădureni  pentru recensământul
populației și locuințelor – runda 2021

Funcția deținută în
cadrul comisiei

Funcția deținută în
administrația publică

locală
Nume și Prenume

Președinte:
Primarul comunei

Pădureni
Diaconu Temistocle

Vicepreședinte: Viceprimar al comunei
Pascal Costică

Secretar:
 Secretarul general al comunei

Pădureni, judeţul Vaslui
Munteanu Mirela

Director Şcoala Gimnazială Nr.1
Pădureni, comuna Pădureni, judeţul

Vaslui

Ciulei Cătălina

Contractual ( casier) cu atributii de
stare civila   din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei
Pădureni , judeţul Vaslui

Popa Eliza

Şeful postului de poliție al comunei
Pădureni, judeţul Vaslui

Hodorogeanu Adrian

Cadru didactic  - Scoala Gimnazială
Nr. 1 Padureni din comuna Pădureni,

judeţul Vaslui

Marin Costică

Corespondența se realizează la sediul primăriei comunei Pădureni  strada Principala , nr. 1,
primarul fiind președintele Comisiei comunei Pădureni pentru recensământul populației și
locuințelor –runda 2021. 

Telefon : 0235485785  

Președinte,                                                                                    Vicepreședinte,
PRIMAR VICEPRIMAR
Diaconu Temistocle Pascal Costică

Data: 08.12.2021


