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DISPOZIŢIA Nr. 17 
din 23. 02. 2022 

privind stabilirea punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistată 
 

 
Având în vedere prevederile: - art.34 alin(3) din OUG nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi 

desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 6 alin.(11) din HG nr. 1071 din 11 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului şi a 
categoriilor de cheltuieli necesare efectuării Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 
2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din OUG nr. 19/2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021 – modificată 
de HG nr. 145 din 31 ianuarie 2022. 

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; 
  
 
Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 

 
Art.1.  (1) Se stabilește ca punct de lucru pentru autorecenzarea asistată în comuna Roșiori, biroul pus la 

dispoziție în incita clădirii din loc.Roșiori nr.69, proprietatea comunei Roșiori. 
La intrare în clădire, în loc vizibil pentru cei interesați se va  inscripționa ” Punct de lucru autorecenzare 

asistată”, programul cu publicul precum și modalitatea de contactare a recenzorilor ARA. 
  (2) Biroul se dotează corespunzător cerințelor stabilite prin  Instrucțiunile  pentru autorecenzarea 
asistată comunicată către u.a.t și se pune la dispoziția recenzorilor ARA pe perioada de autorecenzare 14 martie 
– 15 mai 2022.  
Art.2.   Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul Bihor, 
Recenzorii ARA, UJIR – Bihor   și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al 
Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE 
AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


