
  

 

 

 

privind împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi 

aplicarea sancţiunilor prevăzute de OUG nr. 19/2020privind organizarea 

recensământului populației ș

persoanele care refuză recenzarea.

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a)- art. 54,art. 56 alin. (1) și art. 57 din OUG nr. 19/2020 

recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

completările ulterioare; 

b)- OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven

c)- art. 155 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) din OUG nr. 

modificările și completările ulterioare;

d)- Hotărârea nr. 9/09.05.2022, a Comisiei Centrale pentru Recensământul Popula

Locuințelor din România în anul 2021, de aprobare a Instrucțiunilor privind fluxul sesiz

pentru persoanele care refuză recenzarea;

Ținând cont de: 
          -adresa Instituției Prefectului 
        -necesitatea împuternicirii unor persoane
constatarea contravențiilor și aplicarea sanc
din OUG nr.19/2020 privind organizarea 
locuințelor în România. 
         -raportul de specialitate nr.1
Ceica ,care propune desemnarea unei peresoane  împuternicite de  Primarul comunei Ceica 
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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

privind împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi 

aplicarea sancţiunilor prevăzute de OUG nr. 19/2020privind organizarea 

și locuințelor din România în anul 2021 în comuna 

 recenzarea. 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

și art. 57 din OUG nr. 19/2020 privind organizarea 

ției și locuințelor din România în anul 2021

OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002;

și alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

și completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 9/09.05.2022, a Comisiei Centrale pentru Recensământul Popula

țelor din România în anul 2021, de aprobare a Instrucțiunilor privind fluxul sesiz

pentru persoanele care refuză recenzarea; 

iei Prefectului –Județului Bihor,nr.5804/08.06.2022 , 
necesitatea împuternicirii unor persoane din cadrul Primăriei comunei Ceica pentru 

și aplicarea sancțiunilor contravenționale de la  art.54 alin.1,lit.a,b 
din OUG nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului popula

raportul de specialitate nr.1288 din 10.06.2022 întocmit de secretarul general al comunei 
desemnarea unei peresoane  împuternicite de  Primarul comunei Ceica 

 

 

 

privind împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi 

aplicarea sancţiunilor prevăzute de OUG nr. 19/2020privind organizarea și desfășurarea 

țelor din România în anul 2021 în comuna Ceica pentru 

privind organizarea și desfășurarea 

ției și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și 

țiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002; 

57/2019 privind Codul administrativ, cu 

Hotărârea nr. 9/09.05.2022, a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și 

țelor din România în anul 2021, de aprobare a Instrucțiunilor privind fluxul sesizărilor 

 
riei comunei Ceica pentru 

ionale de la  art.54 alin.1,lit.a,b și d 
mântului populației și 

ocmit de secretarul general al comunei 
desemnarea unei peresoane  împuternicite de  Primarul comunei Ceica 



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. 
 
          În temeiul prevederilor art. 154 ,155,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 Ceica, 
 

D I S P U N E : 
 
 

           Art. 1 – (1) Se desemnează ca împuternicit  (agent constatator) al Primarului comunei 
Ceica, 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 
d-na PETRILA MARIANA CORNELIA,având funcția de viceprimar al comunei 
Ceica,tel..0749242873  ,email-nelypetrila@yahoo.com 
 (2) Evidența carnetelor cu procesele-verbale de constatare a contravențiilor aplicate de către 
persoanele împuternicite se va ține la compartimentul contabilitate - impozite și taxe. 
 
       Art. 2 - În exercitarea atribuțiilor de împuternicitul  Primarului comunei Ceica, pentru a 
constata si aplica sancțiunile contravenționale ce intră în competența administrației publice 
locale, persoanele  nominalizate  la art. 1 din prezenta, are obligația să-și facă cunoscută, în 
prealabil, calitatea, prezentând împuternicirea. 
 
        Art. 3 - Prezenta dispozitie se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al 
comunei, prin afișare la sediul Primăriei comunei Ceica  și pe site-ul www.ceica.ro, în monitorul 
oficial local și se comunică: 
- Institutiei Prefectului -Județul Bihor 
- Compartimentului Contabilitate-impozite și taxe; 
- Persoanei  împuternicite; 
- Primarului comunei Ceica 

   PRIMAR  

          ȘOVRE ANA LIVIA                                                Avizat pentru legalitate  

                                                                                           SECRETAR GENERAL 

                     DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

 

Nr.123  din 10 iunie 2022 



 

 

 

 

 

Nr.1288 din 1 0.06.2022

privind împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi 

aplicarea sancţiunilor prevăzute de OUG nr. 19/2020

recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 în comuna 

persoanele care refuză recenzarea.

 Analizând temeiurile juridice, respectiv:
    -prevederile art. 56, alineatul 1, din OUG nr.19/2020 privind organizar
recensământului populației și locuin
-prevederile Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven
completată și modificată ulterior;
Ținând cont de: 
          -adresa Instituției Prefectului 
nr.9/2022 a Comisiei Centrale pentru Recens
        -necesitatea împuternicirii unor persoane din cadrul Prim
constatarea contravențiilor și aplicarea sanc
din OUG nr.19/2020 privind organizarea 
locuințelor în România,care la Capitolul VIII prevede 
sanctiuni,după cum urmează
 
     Art. 53. - Încalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, 
raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
   Art. 54. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapt

   a) împiedicarea persoanelor implicate în actiunea de recensamânt pentru efectuarea 
înregistrarilor ce fac obiectul recensamântului în conformitate cu prevederile prezentei ordonante 
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.06.2022  

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi 

aplicarea sancţiunilor prevăzute de OUG nr. 19/2020 privind organizarea 

ției și locuințelor din România în anul 2021 în comuna 

 recenzarea. 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
prevederile art. 56, alineatul 1, din OUG nr.19/2020 privind organizarea 

și locuințelor în România. 
ei de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven

 ulterior; 

iei Prefectului –Județului Bihor,nr.5804/08.06.2022 ,precum 
nr.9/2022 a Comisiei Centrale pentru Recensământul populației și lo9cuințelor din 2021,

necesitatea împuternicirii unor persoane din cadrul Primăriei comunei Ceica pentru 
și aplicarea sancțiunilor contravenționale de la  art.54 alin.1,lit.a,b 

din OUG nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului popul
care la Capitolul VIII prevede Raspunderea juridica si 

 cum urmează: 

Încalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, 
raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savârsite de catre persoane fizice:

a) împiedicarea persoanelor implicate în actiunea de recensamânt pentru efectuarea 
înregistrarilor ce fac obiectul recensamântului în conformitate cu prevederile prezentei ordonante 

 

 

 

privind împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi 

privind organizarea și desfășurarea 

ției și locuințelor din România în anul 2021 în comuna Ceica pentru 

ea și desfășurarea 

ei de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 

ului Bihor,nr.5804/08.06.2022 ,precum și Hotărârea 
i lo9cuințelor din 2021, 

riei comunei Ceica pentru 
ionale de la  art.54 alin.1,lit.a,b și d 

mântului populației și 
Raspunderea juridica si 

Încalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, 
raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati. 

e savârsite de catre persoane fizice: 

a) împiedicarea persoanelor implicate în actiunea de recensamânt pentru efectuarea 
înregistrarilor ce fac obiectul recensamântului în conformitate cu prevederile prezentei ordonante 



de urgenta sau a desfasurarii, în orice mod, a lucrarilor recensamântului; 
   b) refuzul furnizarii informatiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete; 
   c) nerespectarea de catre personalul de recensamânt prevazut la art. 16 alin. (4) a dispozitiilor 
legale si a instructiunilor privind modul de înregistrare si prelucrare a datelor populatiei si de 
pastrare a caracterului confidential al datelor personale declarate de cetateni; 
   d) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidentiale aflate în proprietate privata, 
precum si în cele apartinând cultelor religioase a personalului de recensamânt în vederea 
desfasurarii tuturor activitatilor aferente recensamântului; 
   e) utilizarea de catre personalul de recensamânt a datelor obtinute în alte scopuri decât cele 
statistice. 
   (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 
3.000 lei, iar contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e) se sanctioneaza cu amenda de la 
1.500 lei la 5.000 lei. 
       În  acest sens la sesizarea recenzorilor la problemele cu care se confruntă conform  
art.54,alin.1,lit a,b și d  din OUG nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului 
populației și locuințelor în România,comisia comunală prin președinte ia de urgență măsuri 
împreună cu recenzorul care a formulat sesizarea și persoana împuternicită pentru constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale ,împreună cu un polițist local. 
          În temeiul prevederilor art. 154 ,155,art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

            Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții privind desemnarea peresoanei împuternicite 
de  Primarul comunei Ceica 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, care refuză recenzarea. 

 

  

SECRETAR GENERAL 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nr.1290 din 10.06.2022

                             Către, 

                         

 

               Subiect: împuternicire 

 

 Ca urmare a adresei dumneavoastr
transmitem Dispozi ția nr. 123 din 10.06.2022, 
privind împuternicirea reprezentantului primarului
aplicarea sancţiunilor prevă
recensământului populației ș

 

  

PRIMAR,                                           

Șovre Ana Livia                                        Dorel Octavian Goldea
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din 10.06.2022   

                       INSTITUȚIA PREFECTULUI  JUDEȚULUI BIHOR

împuternicire persoan ă pentru constatare contraven

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 5804 din 08.06.2022 al
ia nr. 123 din 10.06.2022, emisă de primarul comunei Ceica

reprezentantului primarului pentru constatarea contraven
iunilor prevăzute de OUG nr. 19/2020privind organizarea 

ției și locuințelor din România în anul 2021 în comuna Ceica

PRIMAR,                                                   SECRETAR GENERAL

ovre Ana Livia                                        Dorel Octavian Goldea

 

 

 

ȚULUI BIHOR 

 pentru constatare contraven ții RPL 2021  

 nr. 5804 din 08.06.2022 alăturat vă 
 de primarul comunei Ceica, 

u constatarea contravenţiilor şi 
OUG nr. 19/2020privind organizarea și desfășurarea 

în comuna Ceica 

SECRETAR GENERAL  

ovre Ana Livia                                        Dorel Octavian Goldea  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


