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PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA 
Comuna Griviţa, 737280, judeţul Vaslui, România 

CUI: 3394074, telefon: 0235424744; fax: 0235424677, 

email: grivita@vs.e-adm.ro; web: www.grivitavs.ro 
 _ 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea membrilor  

Comisiei comunale pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor  

 

 Având în vedere: 

- art. 4 alin. (6) și art. 34 alin. (1) și (3) lit. a) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea şi 

desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România ȋn anul 2021; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Primarul comunei Griviţa, emite prezenta dispoziţie. 

 

Art. 1. – Se constituie Comisia comunală Griviţa pentru recensământul populației și 

locuințelor din anul 2021, în componența prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

Art. 2. -  Atribuțiile specifice și modul de funcționare ale Comisiei comunale Griviţa pentru 

recensământul populației și locuințelor din anul 2021 sunt cele prevăzute de prevederile legale 

incidente ȋn materia recensământului populației și locuințelor aferent anului 2021. 

Art. 3. - Prezenta dispoziţie se va comunica şi va produce efecte de la data comunicării 

conform prevederilor legale. 

Art. 4. - Împotriva prezentei dispoziţii persoana în cauză se poate adresa cu contestaţie 

Tribunalului Vaslui în termenul legal de 30 de zile de la comunicare. 

Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului 

general, instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

 

    Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 
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PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA 

JUDEŢUL VASLUI 

Anexa nr. 1 la Dispoziţia 140/2020 

 

Componența Comisiei comunale Griviţa  

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 Alina-Iuliana Munteanu 

Vicepreședinte viceprimar al comunei Ioan Dabija 

Secretar secretar general al comunei Bogdan-Constantin Vătafu 

Membri 

șeful postului de poliție Griviţa Gelu-Romică Munteanu 

responsabil urbanism Maria Nistor 

administrator primarie Gheorghe Cătălin Topalea 

profesor şcoala Griviţa Irina Mariana Munteanu 

 


