
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 28/2020
Privind constituirea Comisiei comunale Brăde ti pentru pentru realizarea lucrărilor deș

pregătire, organizare i efectuare a recensământului general agricol din Româniaș
runda 2020

Primarul Comunei BRĂDEŞTI, 

Avand in vedere:
- necesitatea  constituirii  comisiei  comunale  Brăde ti,  pentru  organizarea  siș

efectuarea lucrarilor de recensământ general agricol runda 2020,
- adresa Institu iei Prefectului jude ului Harghita nr. 3058/25ț ț .02.2020, înregistrată

la  Primăria  comunei  Brăde ti  sub  nr.  457/25.02.2020  ș prin  care  se  aduce  la
cunostinta obligatia constituirii  comisiei comunale pentru realizarea lucrarilor de
pregatire, organizare si efectuare a recensamantului agricol;

- prevederile art. 6 alin. 3 lit. a) i art. 9 alin. 2 coroborate cu ș ANEXA nr. 6 privind
COMPONENŢA  comisiilor  comunale,  orăşeneşti,  municipale,  ale  sectoarelor
municipiului Bucureşti pentru recensământul general agricol i cu  ș ANEXA nr. 9
privind ATRIBUŢIILE comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor
municipiului  Bucureşti  pentru  recensământul  general  agricol din  Ordonanta  de
urgenta nr.  22/2020 privind recensământul  general  agricol  din  România runda
2020; 

În temeiul prevederilor art. 156 alin. 1 i art. 196 alin. 1) lit. b) din OUG nr. ș 57 din 3
august 2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

Art.1.- Se constituie Comisia comunală Brăde tiș  pentru pentru realizarea lucrărilor de
pregătire, organizare i efectuare a recensământului general agricol din România rundaș
2020, in urmatoarea componenta:

 BOKOR Botond – primarul comunei Brăde ti - presedintele comisie;ș
 BESENYEI-MOLNÁR  Andrea-  Beáta  –  secretarul  general  al  comunei

Brăde ti – secretarul comisiei;ș
Membrii:
 MIKLÓS Tímea - referent de specialitate, responsabil urbanism – din

cadrul  Biroului  financiar,  contabilitate  i  urbanism  al  aparatului  deș
specialitate al primarului comunei Brădeşti; 

 NAGY Ottilia - consilier, responsabil în domeniul agricol – din cadrul
Compartimentului agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei
Brădeşti;

 MOLNÁR Sándor- specialist agricol;

Art.2.  -  Membrii  comisiei  desemnati  la art.  1 vor indeplini  la termen toate lucrarile si
activitatile  privind  organizarea,  conducerea  si  efectuarea  lucrarilor  de  pregatire  a
recensamantului  general  agricol  2020, asa cum sunt prevazute in ANEXA, care face
parte integranta din prezenta dispozitie. 
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Art.3  - Cu  ducere  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  dispozi ii  se  insarcineazaț
persoanele desemnate la art.1. 

Art.4.  -  Prezenta  dispoziţie  se  comunică  prin  grija  secretarului  general  al  comunei
Brădeşti persoanelor nominalizate la art. 1, Comisiei Jude ene pentru Recensământulț
General Agricol din România runda 2020 şi Prefectului jude ului Harghita, în vedereaț
exercitării  controlului  de legalitate,  respectiv  se va face publica prin  afi are la  sediulș
Primăriei Comunei Brăde ti.ș

Brădeşti, 10 martie 2020

      PRIMAR
               BOKOR BOTOND

-L.S., ss.indescifrabilă-
Contrasemnează,

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brăde tiș
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEŞTI
PRIMAR ANEXĂ la Dispozi ia nr. 28/2020ț

ATRIBUŢIILE Comisiei comunale Brăde ti pentru recensământul general agricolș
2020

Comisia comunală pentru recensământ răspund de efectuarea acţiunilor şi
lucrărilor prevăzute în Programul general de organizare şi efectuare a recensămân-
tului, aprobat de către Comisia centrală pentru recensământ, şi au următoarele atri-
buţii:

a)înaintează comisiei judeţene pentru recensământ, în termen de 10 zile de la constituire,
o copie a dispoziţiei primarului de constituire a comisiei şi procesul-verbal cu componenţa
nominală a acesteia, coordonatele de contact ale membrilor acestora;

b)pregătesc, organizează, coordonează, controlează şi răspund de efectuarea lucrărilor
de recensământ pe raza comunei, la termenele prevăzute şi potrivit instrucţiunilor Comisi-
ei centrale pentru recensământ;

c)colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru efectuarea lucrărilor pre-
gătitoare ale recensământului la:
- întocmirea listelor exploataţiilor agricole care vor fi recenzate, ale căror centralizatoare
vor fi înaintate comisiilor judeţene;
- împărţirea unităţii administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ pe baza
materialelor cartografice digitale (Harta României scara 1:50000 format vector, ortofoto-
planurile realizate de ANCPI şi sectoarele cadastrale rezultate ca urmare a activităţii de
înregistrare sistematică) preluate de la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară teritori-
ale şi înaintarea acestora comisiei judeţene spre verificare şi aprobare;
- elaborarea lucrărilor de sectorizare a teritoriului localităţilor, în conformitate cu normele
aprobate de către Comisia centrală pentru recensământ;
- selectarea şi recrutarea personalului de recensământ, reprezentat de recenzori, recen-
zori şefi şi coordonatori, din rândul specialiştilor agricoli, al specialiştilor în economie, in-
formatică şi alte domenii, inclusiv funcţionarii publici de specialitate, precum şi din rândul
pensionarilor, studenţilor şi al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare,
având cel puţin studii medii absolvite;

d)colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea atât a spaţii -
lor de lucru şi a mijloacelor de comunicare necesare desfăşurării activităţii comisiei, cât şi
a spaţiilor pentru păstrarea şi gestionarea materialelor de recensământ, până la predarea
lor către comisia judeţeană;

e)colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi iau măsuri în vederea actuali -
zării registrului agricol, în conformitate cu reglementările în vigoare;

f)răspund de participarea recenzorilor, recenzorilor şefi şi coordonatorilor la instructajele
organizate în cadrul judeţului;

g)preşedinţii comisiilor participă la şedinţele de analiză a stadiului lucrărilor premergătoa-
re recensământului, care vor avea loc la comisia judeţeană;
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h)organizează acţiuni de popularizare a recensământului, pe baza programului primit de
la comisia judeţeană pentru recensământ, subliniind importanţa, scopul, perioada şi mo-
dul de efectuare a recensământului, precum şi prevederile legale referitoare la confidenţi -
alitatea datelor declarate de către respondenţi şi dispun măsuri pentru asigurarea, difuza-
rea şi afişarea materialelor de popularizare transmise de către comisia judeţeană;

i)organizează repartizarea recenzorilor şi recenzorilor şefi pe sectoare şi secţii de recen-
sământ;

j)controlează modul de efectuare, de către recenzori şi recenzori şefi a vizitei preliminare
la exploataţiile agricole care vor fi recenzate;

k)verifică dacă toţi recenzorii şi recenzorii şefi activează în cadrul sectoarelor, respectiv
secţiilor de recensământ, şi iau măsuri de înlocuire a celor absenţi cu personalul de re-
zervă care a participat la instructaje;

l)analizează zilnic, cu coordonatorii, modul de desfăşurare a înregistrării datelor, greutăţi -
le întâmpinate şi stabilesc măsuri pentru remedierea lipsurilor constatate, asigură inter-
pretarea unitară a instrucţiunilor şi înregistrarea corectă a datelor în chestionarele de re-
censământ;

m)informează comisia judeţeană despre stadiul înregistrării datelor din exploataţiile agri-
cole recenzate, precum şi despre situaţiile deosebite de natură organizatorică şi metodo-
logică întâlnite pe teren;

n)asigură păstrarea în condiţii de securitate a întregului material de recensământ;

o)asigură protecţia şi securitatea personalului de recensământ;
p
)urmăresc respectarea de către personalul de recensământ din teritoriu a confidenţialităţii
datelor în timpul înregistrării acestora;

q)predau comisiei judeţene materialele de recensământ;

r)sprijină şi coordonează lucrările recensământului de probă şi anchetei de control a re-
censământului;

s)îndeplinesc şi alte sarcini primite din partea comisiei judeţene.

Brădeşti, 10 martie 2020

      PRIMAR
               BOKOR BOTOND

-L.S., ss.indescifrabilă-
Contrasemnează,

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brăde tiș
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEŞTI
COMISIA COMUNALA BRĂDE TI Ș
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pentru Recensamantul general agricol runda 2020 
e-mail: bradesti@hr.e-adm.ro
 

PROCES-VERBAL

 Comisia  comunala  Brăde ti,  Judetul  Harghita,  pentru  Recensamantul  generalș
agricol runda 2020 s-a constituit în baza OUG nr.22/2020, prin Dispozitia primarului nr.
28/2020.

Membrii numiti in comisia comunala pentru organizarea lucrarilor de recensamant
general  agricol  runda  2020,  au  luat  la  cunostinta  de  atributiile  ce  le  revin  conform
ANEXEI  nr.9  -  privind  atributiile  comisiilor  comunale,  orasenesti,  municipale,  ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, din OUG nr. 22/2020. 

In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comisiei comunale de recensamant
general  agricol,  se  obliga  sa  asigure  orgenizarea  si  sa  poarte  raspunderea  pentru
efectuarea recensamantului agricol pe teritoriul comunei Brăde ti. ș

Componenta  nominala  a  comisiei  pentru  Recensamantul  general  agricol  runda
2020 a comunei Brăde ti, judetul Harghita si datele de contact ale acestora.ș

Func iaț
de inută  înț
cadrul
comisiei

Numele  iș
prenumele

Func iaț
de inută  dinț
cadrul
aparatului  de
specialitate  al
primarului

Telefon E-mail 

Pre edinteș BOKOR
Botond

Primar 0740-186614 botondbokor@gmail.com

Secretar Besenyei-
Molnár
Andrea-Beáta

Secretar
general UAT

0746-104127 besenyei_andrea@yahoo.com

Membri Miklós Tímea Referent  de
specialitate-
responsabil
urbanism

0745-029123 miklostimea83@gmail.com

Nagy Ottilia Consilier-
responsabil  în
domeniul
agricol

0742-657737 bradesti@gmail.com

Molnár Sándor 0741-907194 bradesti@gmail.com

Brădeşti, 10 martie 2020

                             PRIMAR
               BOKOR BOTOND

-L.S., ss.indescifrabilă-
Contrasemnează,

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brăde tiș
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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