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DISPOZITIA
Nr.24

Din

25

februarie 2022

.Privind stabilirea punctelor dc lucru pcntru autorecenzarea asistati, in perioada 14 martie 15 mai2022
Av6nd

in vedere referatul

nr.1158 din 24 februarie 2022 privind necesitatea stabilirii
t4 martie - 15 mai 2022.

punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistati, in perioada
Ydzdnd prevederile:

-

art.34 alin(3) din O.U.G.

nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea

gi

desfbgurarea Recens6mdntului Populatiei gi Locuinlelor din Romdnia in anul 2021, cu modificirile
qi completdrile ulterioare;
art.6 alin.(l1) din H.G. nr. 1071 din 11 decembrie2020 pentru stabilireabugetului qi

-

a categoriilor de cheltuieli

necesare efectudrii Recensdmdntului Populaliei qi Locuinlelor din
Romdnia in anul 2021, precum gi a misurilor pentru punerea in aplicare a unor dispozilii din O.U.G.
nr. 1912020 privind organizarea gi desfb$urarea Recens[mdntului Populafiei qi Locuin{elor din
Romdnia in anul 2021 - modificatd de H.G. nr. 145 din 31 ianuarie 2022.
ln temeiul prevederilor art. 152 alin. (1), art. 155 alin. (l) lit. a), alin.(2) lit.b) qi art.196, alin.
(1), lit. b) din O.U.G nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.
Primarul comunei Auqeu

DISPUNE:
Art.l. (t) Se stabilesc punctele

de lucru pentru autorecenzarea asistati in comuna Auqeu,

in

perioada 14 martie
15 mai 2022 in locafiile inscriplionate " Punct de lucru autorecenzare
RPL " dotate corespunzdtor, pe sate astfel :
- in satul AU$EU: biroul pus la dispozilie in incinta Primdriei comunei Auqeu, cu program
de lucru: Iuni - vineri intre orele 900 - 1500.
SAmbIta - duminica: intre orele 1200 - 1800.

-

- in satul LUNC$OARA:
Luncqoara, cu program de lucru:

Art.2,

spafiul pus la dispozi(ie in incinta gcolii Gimnaziale nr.
s6mbita qi duminici intre orele 1200 - 1800.

Prezetta dispozitie se aduce la cunoEtinf6 publici prin afiqare pe site-ul Primdriei

comunei Auqeu qi se comunicS cu:

-

Institulia Prefectului - judelul Bihor,
Recenzorii ARA,
UJIR- Bihor
Cu dosarul de dispozilii.

