
ORAŞUL BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A nr. 

2� 
---

Privitor la: Stabilire masuri în vederea realizării autorecenzării asistate a 
populaţiei, pentru buna desraşurare a Recensământului populaţiei şi locuinţelor din 
România din anul 2021 

PRIMARUL ORAŞULUI BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA- SCHELL ROBERT-ADRIAN 
A vând în vedere circulara nr.2626/22.02.2022 emisă de Comisia Judeteană 

' 

pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021, referitoare la 
atribuţiile primarilor de a organiza instalarea unor posturi de lucru în spaţii special 
amenajate, dotate cu echipamente puse la dispoziţie de UJIR, în scopul realizării 
autorecenzării asistate a populaţiei, conform normelor stabilite de către UCIR şi de a 
informa populaţia despre existenţa, locul unde sunt amplasate spaţiile special 
amenajate pentru realizarea autorecenzării şi stabilirea programului lor de funcţionare 
precum şi referatul nr. 8491/28.02.2022 întocmit de secretarul general al u.a.t.; 

În conformitate cu prevederile: 
-art.34 alin.(3) lit.f), lit.g) din O.U.G. nr.19/2020 privind organizarea şi 

desraşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.178/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

-art.155 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Emite următoarea, 

DISPOZIŢIE: 

Art.1. (1) Se stabileşte locaţia pentru autorecenzarea asistată, în biroul 
amplasat la parter, în clădirea Primăriei Oraş Brezoi, clădire situată la adresa: oraş 
Brezoi, str. Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea. 

(2) Postul de lucru menţionat la alin.(1) se organizează prin instalarea unor 
echipamente puse la dispoziţie de Unitatea Judeţeană de Implementare a 
Recensământului (UJIR), în scopul realizării autorecenzării asistate a populaţiei, 
conform normelor stabilite de către Unitatea de Coordonare şi Implementare a 
Recensământului (UCIR). 



Art.2. Programul de lucru al postului de lucru se stabileşte pe toată perioada de 
auto-recenzare (14 martie - 15 mai 2022), în intervalul orar 8,00 - 22,00, zilnic de 
luni până duminică. 

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul 
general al u.a.t, care va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Judeţene de Statistică 
Vâlcea, precum şi Comisiei Judeţene pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 
din anul 2021. 

Primar 
Robert-Ad ·an 

Brezoi la 28.02.2022 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general al UA T, 

Nicolae S

·
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