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Cu privire la completarea  și modificarea dispozi

comunale Zăbala pentru recens

Primarul comunei Zăbala, jude

 Având în vedere necesitatea constituirii comisiei comunale Z

general agricol din România runda 2020.

-referatul primarului Comunei Zăbala 

recensământul general agricol din România runda 2020 inregistrat cu nr.3728

-adresa nr.3180/ din 21.05.2020 a Institutiei Prefectului 

cunostinta obligatia constituirii comisiei co

România runda 2020. 

 -art. 6 alin 3 , anexa nr. 6 şi anexa nr. 9 din OUG nr. 22/2020 privind recens

din România runda 2020; 

 Având în vedere cererea de demisie a domnului  

În temeiul prevederilor art.156 alin.(1) art. 196 alin.(1) iit.b), si ale art.240 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

Se modifică articolul 1 din dispozi
pentru recensământul general agricol din România runda 2020
 
Art.1. –  Se constituie comisia comunala

2020 având următoarea componenţă:

Președinte- primarul comunei Zăb

Vicepreședinte- viceprimarul comunei Zăbala

Secretar- Secretarul general al comunei Zăbala
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 
          PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 60/2021 

și modificarea dispoziției nr:123/2020 privind constituirea comisiei 

bala pentru recensământul general agricol din România runda 2020

 

 

Primarul comunei Zăbala, județul Covasna, Fejér Levente, 

Având în vedere necesitatea constituirii comisiei comunale Zăbala, pentru recens

general agricol din România runda 2020. 

ăbala , privind constituirea comisiei comunale Zăbala pentru 

mântul general agricol din România runda 2020 inregistrat cu nr.3728/25.05.2020;  

adresa nr.3180/ din 21.05.2020 a Institutiei Prefectului - Judetul Covasna prin care se aduce la 

cunostinta obligatia constituirii comisiei comunale pentru recensământul general agricol din 

şi anexa nr. 9 din OUG nr. 22/2020 privind recensămâtul general agricol 

Având în vedere cererea de demisie a domnului  Fejér Sándor nr: 3275/05.05.2021

În temeiul prevederilor art.156 alin.(1) art. 196 alin.(1) iit.b), si ale art.240 din OUG nr.57/2019 

 

DISPUNE 

 articolul 1 din dispoziția nr:123/2020 privind constituirea comisiei comunale Z
mântul general agricol din România runda 2020, și va avea următorul cuprins: 

Se constituie comisia comunala pentru recensământul general agricol din România runda 

având următoarea componenţă: 

primarul comunei Zăbala 

viceprimarul comunei Zăbala 

Secretarul general al comunei Zăbala 

@yahoo.com Pagină 
 

privind constituirea comisiei 

l agricol din România runda 2020 

pentru recensământul 

ăbala pentru 

/25.05.2020;   

Judetul Covasna prin care se aduce la 

mântul general agricol din 

ămâtul general agricol 

nr: 3275/05.05.2021 

În temeiul prevederilor art.156 alin.(1) art. 196 alin.(1) iit.b), si ale art.240 din OUG nr.57/2019 

ia nr:123/2020 privind constituirea comisiei comunale Zăbala 
ătorul cuprins:  

mântul general agricol din România runda 
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Membrii: 

-inspector (referent agricol) – Fülöp Krisztina 

- inspector – Császár Paula Lăcrămioara 

-referent – Vlad Sorin Marian 

Celelalte articole rămân neschimbate. 
 

Zăbala, la 06 mai 2021 

 

     Primar 
 FEJÉR Levente 
   Contrasemnează, 
    Secretar  General, 
       Barabás Réka 
 
 
Difuzarea: 
1 ex.la dosar cu dispoziţii 
1 ex.la primar 
1 ex. persoana vizată 
1 ex.la Instituţia Prefectului jud. Covasna 
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Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:3330/06.05.2021 
 
                                              
 
 

Referat 
 

Cu privire la completarea  și modificarea dispoziției nr:123/2020 privind constituirea comisiei 

comunale Zăbala pentru recensământul general agricol din România runda 2020 

 

 
 

Subsemnatul Fejér Levente, primarul Comunei Zăbala. 
 

Având în vedere necesitatea constituirii comisiei comunale Zăbala, pentru recensământul general 

agricol din România runda 2020 și adresa nr.3180/ din 21.05.2020 a Institutiei Prefectului - Judetul 

Covasna prin care se aduce la cunostinta obligatia constituirii comisiei comunale pentru 

recensământul general agricol din România runda 2020. 

Având în vedere cererea de demisie a domnului  Fejér Sándor nr: 3275/05.05.2021, este necesar 

înlocuirea dânsului în  comisia comunală Zăbala pentru recensământul general agricol din România 

runda 2020. 

 

 
 
                                                                              Primar, 
                                                                         Fejér Levente 


