
Primarul orasului Seini 

 

 

D I S P O Z I T I A   nr. 73/2020 

 

Privind  constituirea comisiei orasenesti pentru recensamantul populatiei si locuintelor din orasul Seini, 

in anul 2021 

 

 Primarul orasului Seini 

                                                          Avand in vedere : 

 

  Necesitatea constituirii comisiei orasenesti Seini pentru recensamantul populatiei si locuintelor 

in anul 2021; 

Prevederile art. 4, alin. 6, art. 34, alin.3, lit. a, din OUG nr. 19/2020 privind organizarea si 

desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021; 

Anexei nr. 2 lit. C privind componenta Comisiilor municipale si orasenesti din OUG nr. 19/2020 

privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021; 

  In baza art. 155, al.1, lit. e,  al. 7, art. 156 si art. 196, al. 1, lit. b din OUG 57/2019, privind 

Codul administrativ. 

D I S P U N E 

ART.1. Se constituie comisia oraseneasca Seini, pentru recensamantul populatiei si al 

locuintelor in urmatoarea componenta: 

1. Presedinte – Tulbure Gabriela Florica – primarul orasului Seini ; 

2. Vicepresedinte – Bodea Octavian – viceprimarul orasului Seini ; 

3. Secretar  - Danci Gabriela – secretar general al orasului Seini ; 

4. Membru – Rusz Ildiko – ofiter stare civila din cadrul Aparatului de specialitate 

al primarului; 

5. Membru – Bogdan Raul – inspector serviciul urbanism  din cadrul Aparatului 

de specialitate al primarului; 

6. Membru - ing. Szilagy Stefan – sef birou agricol, din cadrul Aparatului de 

specialitate al primarului; 

7. Membru – Pasca Antoaneta – inspector Directia de asistenta sociala din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului; 

8. Membru  - Gavrila Alin – seful politiei Seini ; 

ART. 2. Membrii comisiei desemnati la art. 1, poarta raspunderea pentru pregatirea, 

organizarea, conducerea si efectuarea lucrarilor de recensamant la nivelul orasului Seini, 

conform instructiunilor Comisiei Centrale pentru Recensamantul populatiei si locuintelor din 

anul 2021. 

            ART. 3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul  Maramures ; 

- Membrilor comisiei ; 

- Se publica pe site. 

 

                                                                                                                                                                    

         Seini la, 

      12.05.2020 

                                                                                                 Primar,   

                                                                                 ec. Tulbure Gabriela Florica 

 

          Avizat pentru legalitate, 

    Secretar general Danci Gabriela 

 



 

 

 

 
 

R o m a n i a 

Judetul Maramures 

O r a s u l  S e i n i 

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

  Nr. 1915/ 26.02.2020 
 

 

Proces- verbal  

de constituire a comisiei orasenesti Seini pentru realizarea lucrarilor de pregatire, 

organizare si efectuare a recensamantului general agricol din Romania runda 2020 

 

 Componenta  comisiei orasenesti Seini pentru realizarea lucrarilor de pregatire, 

organizare si efectuare a recensamantului general agricol din Romania runda 2020, este 

urmatoarea : 

1. Presedinte –Tulbure Gabriela Florica – primarul orasului Seini ; 

2.Secretar  - Danci Gabriela – secretar general al orasului Seini ; 

3.Membru - ing. Marchis Maricia – inspector cu atributii in completarea registrului 

agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ; 

4.Membru - ing. Szilagy Stefan – sef birou agricol, din cadrul Aparatului de specialitate 

al primarului; 

5.Membru Istrate Calin – ing. horticol din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului. 

 

 

 Coordonatele de contact ale membrilor acesteia sunt urmatoarele : 

 

1. Presedinte –Tulbure Gabriela Florica – primarul orasului Seini – tel. 0729986470, 

adresa e-mail – tulbure.gabriela@yahoo.com ; 

2.Secretar  - Danci Gabriela – secretar general al orasului Seini – tel. 

0720052593, adresa e-mail – gabrieladanci@yahoo.com; 

3.Membru - ing. Marchis Maricia – inspector cu atributii in completarea registrului 

agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului – tel. 0723634035, adresa e-

mail – maricicafloricamarchis@yahoo.com ; 

4.Membru - ing. Szilagy Stefan – sef birou agricol, din cadrul Aparatului de specialitate 

al primarului – tel. 0720052742, adresa e-mail – szilaghi59@yahoo.com; 

5.Membru Istrate Calin – ing. horticol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

– tel. 0729986477, adresa e-mail – calinistrate73@gmail.com. 
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