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DISPOZIŢIA Nr. 55 
din 29. 06. 2022 

privind împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor prevăzute de OUG nr. 19/2020 privind organizarea recensământului populației și 

locuințelor din România în anul 2021 în comuna Rosiori pentru persoanele care refuză recenzarea. 
 
 
 
   Analizând prevederile: 
 
      - art. 54,art. 56 alin. (1) și art. 57 din OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului 
populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 
      - OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
      - art. 155 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
     - Hotărârii nr. 9/09.05.2022, a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 
România în anul 2021, de aprobare a Instrucțiunilor privind fluxul sesizărilor pentru persoanele care refuză 
recenzarea; 
    Ținând cont de: 
 
           -adresa Instituției Prefectului Județul Bihor nr. 5804/08.06.2022; 
           -necesitatea împuternicirii unei persoane de către primarul comunei Rosiori pentru constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale de la art.54 alin.1,lit.a,b și d din OUG nr.19/2020 
privind organizarea recensământului populației și locuințelor din România. 
     În temeiul prevederilor art. 154 ,155 și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 
Art. 1 – (1) Se desemnează ca împuternicit (agent constatator) al primarului comunei Roșiori, pentru 
constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale de la art.54 alin.1,lit.a,b și d din OUG 
nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor în România, pentru 
persoanele care refuză recenzarea dl. Kerecsenyi Emeric – viceprimarul  comunei Roșiori. 
      (2) Evidența carnetelor cu procesele-verbale de constatare a contravențiilor aplicate de către 
persoana împuternicită se va ține la compartimentul financiar contabil. 
 
Art. 2 - În exercitarea atribuțiilor de împuternicitul primarului comunei Roșiori, pentru a constata și aplica 
sancțiunile contravenționale ce intră în competența administrației publice locale, persoana nominalizată la art. 1 
din prezenta, are obligația să-și facă cunoscută, în prealabil, calitatea, prezentând împuternicirea semnată de 
primar. 
 
 
 
 



 
Art.3. Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul Bihor, 
Recenzorul coordonator RPL 2021 Roșiori, dl. Kerecsenyi Emeric – viceprimarul  comunei, Compartimentul 
financiar-contabil al primăriei 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 


