
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI  ONCEȘTI 

 

D I S P O Z I T I A 

NR. 157 DIN 23.10.2020 

 

privind desemnarea persoanelor responsabile cu verificarea, actualizarea și validarea  

Nomenclatorului stradal, a geometriei străzilor, a numerelor administrative corespunzătoare  

locuințelor sau clădirilor cu locuințe din Comuna Oncești, Județul Bacău,  

în scopul delimitării sectoarelor de recensământ 

 

 

         Primarul comunei Oncești, judeţul Bacău; 

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 4239.2/12.10.2020, prin care Direcția Județeană de Statistică Bacău solicită 

desemnarea persoanelor responsabile cu verificarea, actualizarea și validarea Nomenclatorului stradal,    

a geometriei străzilor, a numerelor administrative corespunzătoare locuințelor sau clădirilor cu locuințe 

din Comuna Oncești; 

         - Referatul secretarului general, înregistrat la nr. 226/23.10.2020, prin care propune desemnarea 

persoanei/lor responsabile cu verificarea, actualizarea și validarea Nomenclatorului stradal la nivelul 

Comunei Oncești, Județul Bacău, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 96/29.06.2020 privind constituirea Comisiei Comunale 

pentru organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, 

la nivelul Comunei Onceşti, judeţul Bacău;  

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 153/19.10.2020 privind actualizarea Comisiei responsabile 

cu identificarea si atribuirea denumirii străzilor şi întocmirea Nomenclatorului stradal al Comunei 

Oncesti, judetul Bacau, precum şi cu înscrierea datelor în Registrul electronic naţional al 

nomenclaturilor stradale - RENNS, având ca ca atribuţii verificarea, completarea, validarea şi 

actualizarea elementelor de nomenclatură stradală; 

         - prevederile art. 34, alin. (3), lit. d) și e)  şi ale Anexei nr. 2, lit. E) din O.U.G. nr. 19/04.02.2020 

privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, 

cu  modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 8 şi 11, precum şi ale Anexei nr. 1, lit. E) din  H.G. nr. 1502/02.12.2009 privind 

organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei și al locuintelor din România in anul 2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. a) și d), alin. (2), lit. b), alin. (5), lit. a) și e), ale      

art. 196, alin. (1), lit. b), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite următoarea     

 

D I S P O Z I Ţ I E: 

 

         Art. 1 – Se desemnează Dra PROSIE ALEXANDRA şi Dna GRIGOREANU MIHAELA -

persoanele responsabile cu verificarea, actualizarea și validarea Nomenclatorului stradal, a geometriei 

străzilor, a numerelor administrative corespunzătoare locuințelor sau clădirilor cu locuințe din Comuna 

Oncești, Județul Bacău, în scopul delimitării sectoarelor pentru recensământul populației şi locuinţelor 

în anul 2021. 

         Art. 2 - Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi se va comunica 

persoanelor nominalizate, compartimentelor de specialitate, potrivit competenţelor legale, precum şi 

Institutiei Prefectului judeţului Bacău în vederea verificării legalităţii. 

         Art. 3  -  Persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

                    PRIMAR,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                          SECRETAR GENERAL,                               

      PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                         OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA  


