
               România
          Judeţul Ialomiţa
Primăria comunei Mihail Kogălniceanu

DISPOZIŢIE
privind împuternicirea dnei Ghiţă Tatiana poliţist local clasa I, grad profesional 

asistent, gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 3, clasa de salarizare 37  în cadrul 
compartimentului ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor (poliţie locală)

Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere : 
- prevederile art. 21 alin. (3) din H.G. nr. 1502/2009 privind organizarea şi 

desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 
2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta 

DISPOZIŢIE

Art. 1. În perioada efectuării recensământului populaţiei şi al locuinţelor 20-31 
octombrie 2011 dna Ghiţă Tatiana poliţist local clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 
corespunzătoare tranşelor de vechime 3, clasa de salarizare 37  în cadrul 
compartimentului ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor (poliţie locală) este 
împuternicită să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 21 alin. 
(1) şi (2) din H.G. nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului 
populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare

Art. 2. Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la alin. (1) din H.G. nr. 
1502/2009 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei Mihail 
Kogălniceanu.

Art. 4. Persoana menţionată la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii.
           
          Primar                                                                        Avizat legalitate,
   Dinu Alexandru                                                                       Secretar
                                                                                               Vişan Tudoriţa

Nr. 438
Emisa la M. Kogalniceanu
Astazi 19.10.2011



               România
          Judeţul Ialomiţa
Primăria comunei Mihail Kogălniceanu

DISPOZIŢIE
privind constituirea serviciului de permanenţă în perioada efectuării 
recensământului populaţiei şi al locuinţelor 20-31 octombrie 2011

Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere : 
- prevederile H.G. nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta 

DISPOZIŢIE

Art. 1. În perioada efectuării recensământului populaţiei şi al locuinţelor 20-31 
octombrie 2011, în intervalul orar 08,00 – 20,00 se constituie la sediul Primăriei Mihail 
Kogălniceanu serviciul de permanenţă în componenţa prevăzută în tabelul care face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie.                                      
    Art. 2. Persoanele menţionate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziţii.

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei Mihail 
Kogălniceanu şi va fi afişată la sediul primăriei şi pe site- ul 
www.primariamihailkogalniceanu.ro
                 

         Primar                                                                        Avizat legalitate,
   Dinu Alexandru                                                                       Secretar
                                                                                              Vişan Tudoriţa

Nr. 439
Emisa la M. Kogalniceanu
Astazi 19.10.2011

http://www.primariamihailkogalniceanu.ro/


Anexa la dispoziţia nr. 439/19.10.2011

Numele şi 
prenumele

Data şi ora

20.10.2011 21.10.2011 22.10.2011 23.10.2011 24.10.2011 25.10.2011 26.10.2011 27.10.2011 28.10.2011 29.10.2011 30.10.2011 31.10.2011

Ududui 
Victoria

08,00 – 
17,00

08,00 – 
14,00

08,00 – 
17,00

08,00 – 
17,00

08,00 – 
17,00

08,00 – 
17,00

08,00 – 
14,00

08,00 – 
17,00

Gheorghe 
Valentin

17,00 – 
20,00

14,00 – 
20,00

17,00 – 
20,00

14,00 – 
20,00

08,00 – 
14,00

17,00 – 
20,00

Milea 
Constantin

14,00 – 
20,00

08,00 – 
14,00

17,00 – 
20,00

14,00 – 
20,00

14,00 – 
20,00

Ghiţă 
Tatiana

08,00 – 
14,00

14,00 – 
20,00

17,00 – 
20,00

17,00 – 
20,00

08,00 – 
14,00
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