
 
_________________________________________________________________________________________ 

ROMANIA 

UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA 
COMUNA JIJILA 

JUDETUL TULCEA 
PRIMARUL COMUNEI JIJILA 

Adress: Primaria  Jijila, cod postal 827110, com.Jijila ,jud. Tulcea 
Tel/Fax:0240/550002, 0240/550024, www.comunajijila.ro, 

e-mail:prmrjijila@yahoo.com 
CUI: 4508690 

___________________________________________________________________________________ 

 

Dispoziția nr.144  din 22.06.2020 

cu privire la constituirea comisiei comunei Jijila pentru recensământul populației și 
locuințelor din anul 2021 

Costică Deacu –primar al comunei Jijila,județul Tulcea 

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 Tulcea.nr.8250/18.06.2020, înregistrată la Primăria 

localității sub nr. 6025/18.06.2020. 

Analizând prevederile Ordonanței 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. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

D I S P UN: 

 

Art. 1. –  Se constituie Comisia comunei Jijila pentru recensământul populației și locuințelor din anul 

2021, în componența prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2. – Atribuțiile și modul de funcționare ale Comisiei comunei Jijila sunt cele prevăzute în legislația 

în vigoare,incidentă organizării și desfășurării recensământului populației și locuințelor din România în 

anul 2021. 

Art. 3 – Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului Județului Tulcea și persoanelor 

desemnate,fiind făcută publică prin publicarea în M.O.L,în condițiile legii. 

 

Emisă astăzi 22.06.2020 

 

 Primar                                                                                Contrasemnează 

     Costică Deacu                                                                Secretar general al comunei Jijila 

                                                                          Dumitru Acriș 



Anexă la Dispoziția nr. 144./ 22.06.2020 

 

 

 

Componența Comisiei comunei Jijila 

pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 

Funcția deținută în 
cadrul comisiei 

Funcția deținută în 
administrația publică locală 

Nume și Prenume 

 
Președinte: 

Primar al  comunei Jijila Deacu Costică 

 
Vicepreședinte: 

viceprimar al comunei Jijila Banea Aurelian 

 

Secretar: 
secretar general al comunei Jijila Acriș Dumitru 

 
Membri: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

referent cu starea civilă din 
aparatul de specialitate al 

primarului comunei 

Sima Nicoleta 

 șeful postului de poliție al 
comunei Jijila 

Marcu Săndel 

cadru didactic din comună Jijila  

Dascălu Georgeta 

  

 

 

 

 Președinte                                                                        Vicepreședinte 

         Costică Deacu                                                                     Aurelian Banea   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


