
D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol  

 

 Primarul comunei Rebra, Județul Bistrița-Năsăud, 

 Având în vedere: 

-referatul nr.302 din 2.03.2020 al secretarului general al comuni privind constituirea 

Comisiei comunale pentru recensământul general agricol; 

-adresa nr.II D 3190 din 13.02.2020 a Instituției Prefectului, Județul Bistrița-Năsăud; 

-Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 

iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor 

(CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011, care prevede la art. 5 că "statele membre culeg şi 

furnizează datele structurale de bază ("date de bază") legate de exploataţiile agricole 

menţionate la articolul 3 alineatele (2) şi (3) pentru anii de referinţă 2020, 2023 şi 2026, astfel 

cum sunt enumerate în anexa III. Datele de bază pentru anul de referinţă 2020 se culeg sub 

forma unui recensământ"; 

-prevederire art.1 alin.(3)(5),art.6 alin.(3) lit.a), art.9 alin.(2) și celelalte și Anexa 6 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/04.02.2020 privind recensământul general agricol 

din România runda 2020; 

-prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică-republicata, cu modificari si completari; 

-prevederile Cap.III,Partea a VI-a,art.365-537 privind functiile publice si functionarii 

publici si Titlul III, Cap. I art.538-571 privind prevederile generale aplicabile personalului 

contractual din autoritatile si institutiile publice prevazute in  OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

-prevederile Cap.I,art.106 alin. (3),Sectiunea a 3-a,art.154 alin.(1)(3)(6), si art.155 

alin.(1) a) alin.(2) lit.b) și alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

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

administrativ, 

 

D I S P U NE : 

 Art.1.Se constituie Comisia comunală pentru recensământul general agricol care va 

funcționa în următoarea componență: 

  -Danci Ștefan   -președinte- Primar al comunei Rebra; 

  -Călini Vasile  -secretar- Secretarul general al comunei Rebra; 

  - Ing. Guzu Saveta -membru- Inspector asistent   

  -Găzdac Lucian -membru- Tehnician veterinar; 

  -Vodiță Ioan  -membru- referent. 

 Art.2.Atribuțiile comisiei comunale de recensământ general agricol sunt cele prevăzute 

de art.9 alin (6)(7) și Anexa nr.9 din OUG nr.22/2020. 

 Art.3.Se împuternicește d-nul Bachiș Ioan –referent superior  pentru a constata 

contravenții și de a aplica sancțiunile prevăzute de art.19,alin.(1)(2) din OUG nr.22/2020. 

 Art.4.Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor prezentei dispoziţii se încredinţează 

persoanele desemnate la art.1 al prezentei dispoziții. 

 Art.5.Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare la avizierul 

primăriei și Site-ul Primăriei comunei Rebra.  

 Art.6.Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei cu: 

  -Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

  -Personalul desemnat la art.1; 

  -Direcția județeană de Statistică, Bistrița-Năsăud; 



  -Site-ul primariarebra.ro. 
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