COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZAU
PRIMAR
Tel. 0238/708036; Fax. 0238/750333
www.comunabozioru.ro e-mail: primariabozioru@yahoo.com

DISPOZITIE

Privind constituirea Comisiei locale de desfăşurare a
recensământului populaţiei şi locuinţelor în anul 2021 la
nivelul U.A.T. comuna Bozioru, judeţul Buzău
Primarul Comunei Bozioru, Judeţul Buzău,
Având în vedere prevederile:
o art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei ;
o art. 3 , art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei
locale , adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr. 199/1997 ;
o art.4, alin.(6), art.34, alin.(3) din O.U.G. nr.19/2020 privind organizarea
şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în
anul 2021;
o Legii nr.52/2003 privind transparenţa în administraţia publică;
În temeiul art.196, lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, emit următoarea,

DISPOZITIE:
Art.1. Se constituie Comisia locală privind desfăşurarea
recensământului populaţiei şi locuinţelor în anul 2021 la nivelul U.A.T.
comuna Bozioru, judeţul Buzău în următoarea componenţă:
FUNCŢIA DEŢINUTĂ ÎN
CADRUL COMISIEI
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar
Membrii

FUNCŢIA DEŢINUTĂ ÎN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
LOCALĂ
Primarul comunei Bozioru
Viceprimarul comunei Bozioru
Secretar general al comunei
Bozioru
Referent cu stare civila
Primăria Bozioru
Director şcoala Bozioru
Şef Post Poliţie Bozioru
Profesor Şcoala Bozioru

NUMELE ŞI
PRENUMELE
Grigore Valentin
Morărescu Andrei
Oprea Mirela
Buduianu Liliana
Staicu Dănuţ
Creţu Ion
Grama Lenuţa

Art.2. Atribuţiile specifice şi modul de funcţionare ale Comisiei
prevăzute la art.1 sunt prevederile legale incidente în materia
recensamantului populaţiei şi locuinţelor aferente anului 2021.
Art.3. Secretarul Comunei Bozioru, Judetul Buzău, va comunica
prezenta dispoziţie persoanelor si instituţiilor interesate.
Nr.28/10.02.2021
Bozioru
PRIMAR,

CONTRASEMNEAZĂ,

GRIGORE Valentin

Secretar general comună,
OPREA Mirela

…………………….

……………….
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Nr. 361/10.02.2021

Aprob:
Primar,
Grigore Valentin

REFERAT

Privind constituirea Comisiei locale de desfăşurare a
recensământului populaţiei şi locuinţelor în anul 2021 la
nivelul U.A.T. comuna Bozioru, judeţul Buzău

o
o
o
o

Ţinând cont de prevederile:
art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei ;
art. 3 , art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei
locale , adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr. 199/1997 ;
art.4, alin.(6), art.34, alin.(3) din O.U.G. nr.19/2020 privind organizarea
şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în
anul 2021;
Legii nr.52/2003 privind transparenţa în administraţia publică;

Conform art.34 alin.(1) din O.U.G. nr.19/2020, primarii comunelor,
asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii de pregătire,
organizare şi efectuare a recensământului, potrivit acţiunilor care sunt
stabilite de către CCRPL2021.
De asemenea, conform aceluiaşi act normativ, la art.34 alin.(3),
primarii au următoarele atribuţii:
,,a) constituie, prin dispoziţie, comisiile municipale, orăşeneşti, ale
sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale, în conformitate cu
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu instrucţiunile
CCRPL2021;
b) asigură recrutarea şi plata recenzorilor, a recenzorilor pentru
autorecenzare asistată, a recenzorilor - şefi şi a coordonatorilor la nivel de
municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, selectaţi
conform art. 29 lit. h) de I.N.S. prin direcţiile sale teritoriale de statistică,
personal prevăzut la art. 16 alin. (4); (literă modificată prin art. unic pct. 20
din Legea nr. 178/2020, în vigoare de la 22 august 2020)

c) asigură spaţiile, mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare
desfăşurării activităţii de recensământ a comisiilor municipale, ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale pentru
recensământul populaţiei şi locuinţelor; asigură depozitarea şi păstrarea
în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum şi a
altor mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de
recensământ;
d) asigură verificarea, completarea şi actualizarea denumirii străzilor şi
numerotarea clădirilor, precum şi limitele administrativ - geografice ale
UAT-urilor şi ale localităţilor componente, până la data de 31 august
2020, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ. Ulterior acestei
date şi până la finalizarea activităţii de colectare a datelor autorităţile
administraţiei publice locale nu mai efectuează schimbări de denumiri ale
străzilor, renumerotări ale clădirilor sau modificări ale limitelor geografice;
e) participă la împărţirea localităţilor în sectoare de recensământ, potrivit
metodologiei de realizare a sectorizării teritoriului şi sub îndrumarea
UJIR;
f) organizează 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;
g) informează populaţia despre existenţa, locul unde sunt amplasate
spaţiile special amenajate pentru realizarea auto - recenzării şi programul
lor
de
funcţionare;
h) sprijină UJIR în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ;
i) sprijină UJIR în colectarea, verificarea şi returnarea, în termen de 15
zile după încheierea activităţilor de colectare a datelor, a tuturor
instrumentelor
şi
a
materialelor
auxiliare
utilizate.
j) în unităţile administrativ - teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei
minorităţi naţionale depăşesc 20% din locuitorii unităţii administrativ teritoriale, conform rezultatelor definitive ale Recensământului populaţiei
şi al locuinţelor din anul 2011, informarea şi asistarea vor fi realizate de
către primari în mod obligatoriu şi în limba minorităţii naţionale. (literă
introdusă prin art. unic pct. 21 din Legea nr. 178/2020, în vigoare de la 22
august 2020) ”.
Ţinând cont de prevederile legale expuse mai sus,
PROPUN:
Aprobarea prezentului referat pentru emiterea unei dispoziţii cu privire
la constituirea Comisiei locale de desfăşurare a recensământului
populaţiei şi locuinţelor în anul 2021 la nivelul U.A.T. comuna
Bozioru, judeţul Buzău.
Secretar general comună,
OPREA Mirela
………………………..

