
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A NR.39
din 22 februarie 2022

Privind stabilirea punctelor de lucru și a programului de funcționare,
pentru autorecenzarea asistată, în perioada 14 martie - 15 mai

Având în vedere referatul nr.574 din 22 februarie 2022 privind necesitateastabilirii punctelor de
lucru pentru autorecenzarea asistată și a programului de funcționare,

În conformitate cu prevederile:
- art.34 alin(3) din OUG nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizareaşi 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, precumşi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din OUG nr. 19/2020 privind
organizareaşi 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 Sâniob, emite prezenta

D I S P O Z I Ț I E:

Art.1. (1) Se stabilesc ca puncte de lucru pentru autorecenzarea asistată - ARA - în comuna Sâniob,
în perioada 14 martie - 15 mai, următoarele locații cu programul de funcționare aferent:

- În satul Sâniob: biroul pus la dispoziție în incita Primăriei comunei Sâniob, cu următorul program
de funcționare: luni - vineri: între orele 08.00 - 15.00;

Sâmbătă - duminică: între orele 18.00 - 21.00;
- În satul Ciuhoi: biroul pus la dispoziție în incintaȘcolii cu clasele V-VIII Ciuhoi, cu următorul

program de funcționare: duminica în data de 03.04.2022: între orele 11.00 - 14.00.
- În satul Cenaloș: biroul pus la dispoziție în incinta fosteiȘcoli primare Cenaloș, cu următorul

program de funcționare: duminica în data de 10.04.2022: între orele 11.00 - 14.00.
- În satul Sfârnaș: biroul pus la dispoziție în incinta fosteiȘcoli primare Sfârnaș, cu următorul

program de funcționare: duminica în data de 08.05.2022: între orele 11.00 - 14.00.
(2) Fiecare punct de lucru va fi inscripționat ” Punct de lucru autorecenzare RPL 2021”și va

fi dotat cu mobilierși echipament necesar funcționării în bune condiții.
Se asigură punerea la dispoziție a biroului pentru întreg programul de lucru pe perioada deautorecenzare 14
martie – 15 mai 2022.

Art.2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei
Sâniobși se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Recenzorii ARA,
- UJIR – Bihor

PRIMAR, contrasemnează pentru legalitate,
Jacint ZATYKO Secretar general comuna Sâniob

Maria-Elena MELA



Nr.574 din 22 februarie 2022

R E F E R A T

Privind stabilirea punctelor de lucru și a programului de funcționare,
pentru autorecenzarea asistată în perioada 14 martie - 15 mai

Analizând adresa nr.1455/UCIR RPL 2021/08.02.2021 Institutul Național de Statistică,
Unitatea de Coordonareși Implementare Recensământul Populației și Locuințelor 2021, care
prevede pentru organizarea posturilor de lucru pentru autorecenzare, următoarele:

Punctele în care se va desfășura autorecenzarea asistată se vor stabili în locații ușor
accesibile populației, frecventate în mod curent de un număr mare de persoane sau cu rol central în
viața comunității (de exemplușcoala sau căminul cultural dintr-o localitate rurală).

Posturile de lucru pentru autorecenzarea asistată se vor amenaja de către primării în spații
luminateși încălzite, aflate fie într-o încăpere special amenajată pentru acest scopși semnalizată
corespunzător, fie pe holurile sau zonele circulate ale unor spații cu altă destinație, unde pot fi
regăsite cu ușurință de către populație.

Toate posturile de lucru pentru autorecenzarea asistată vor fi promovateși semnalizate
corespunzător astfel încât populația să le acceseze cu ușurință.

Este obligatoriu ca aceste posturi să fie amenajate în locuri în care există semnal de Internet.
Pentru un recenzor ARA care gestionează 2 tablete, postul de lucru va fi dotat cu

următoarele:
− 2 prize de curent electric .
− 2 mese/birouri (câte una pentru fiecare tabletă)
− 4 scaune (câte 2 scaune pentru fiecare masă/birou).

Programul de lucru al posturilor de lucru trebuie să fie stabilit de către primar pe toată
perioada de auto-recenzare (14 martie – 15 mai 2022) astfel încât să se asigure asistarea populației
într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv sâmbăta și duminica.

In contextul prevederilorart.34 alin(3) din OUG nr. 19 din 4 februarie 2020 privind
organizareaşi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021,
cu modificările şi completările ulterioare, propun stabilirea punctelor de lucru pentru autorecenzarea
asistată la nivelul comunei Sâniob, precumși a programului de funcționare aferent fiecărui punct de
lucru.

SECRETAR GENERAL,
Maria-Elena MELA


