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D I S P O Z I Ţ I A NR.  93 
 

Cu privire la : organizare instalare posturi de lucru în scopul realizării 
autorecenzării asistate pentru buna desfășurare a 
Recensământului populației și locuințelor din România în 
anul 2021  . 

 

Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere circulara nr.2626/22.02.2022 emisă de Comisia Județeană 

pentru Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2021, precum și referatul cu 
nr. 1126/03.03.2022 al secretarului general UAT Roșiile, privind atribuțiile primarilor 
de a organiza instalarea unor posturi de lucru în spaţii special amenajate, cu 
echipamente puse la dispoziţie de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a 
populaţiei, conform normelor stabilite de către UCIR și de a informa populaţia 
despre existenţa, locul unde sunt amplasate spaţiile special amenajate pentru 
realizarea autorecenzării şi programul lor de funcţionare;  

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(3) lit.f), lit.g) din O.U.G. nr.19/2020 
privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din 
România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.155 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.b), art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
emit următoarea: 

 
DISPOZIŢIE 

 
 
 Art.1. (1) Se stabilește locația pentru autorecenzarea asistată în încăperea 

unde funcționează  compartimentul Asistență Socială din sediul Primăriei Comunei 
Roșiile, sat Roșiile, str. Principală nr. 103, județul Vâlcea. 

 (2) Postul de lucru menționat la alin.(1) se organizează prin instalarea unor 
echipamente puse la dispoziţie de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a 
populaţiei, conform normelor stabilite de către UCIR.  

Art.2. Programul de lucru al postului de lucru se stabilește pe toată perioada 
de auto-recenzare, respectiv 14 martie – 15 mai 2022, în intervalul orar 8,00 - 
16,00, zilnic de luni până duminică, inclusiv.  

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul 
general al comunei, care va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Județene de 
Statistică Vâlcea, precum și Comisiei Județene pentru Recensământul Populației și 
Locuințelor din anul 2021. 

Roşiile, 03.03.2022 
          Primar,                                 Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                         Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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