
 

 

 

            Privind stabilirea punctelor de lucru 
pentru autorecenzarea asistat

               Având în vedere raportul de 
referent superior Malița Delia Monica ,având ca atribu
registrelor agricole  și membru în comisia de RPL 
emiterea unei dispoziții privin
autorecenzarea asistată,asigurarea dot
semnalizării și promovării acestora ,precum 
puncte privind organizarea si 
România    la nivelul comunei Ceica,
Județul Bihor și a UJIR Bihor,
 

Ținând cont de prevederile:

- art.34 alin(3) din OUG nr. 19 din 4 februarie
desfăşurarea Recensământului Popula
modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 alin.(11

bugetului şi a categoriilor d
şi Locuinţelor din România în anul 2021, precum 
aplicare a unor dispoziţii din OUG nr. 19/2020
Recensământului Populaţiei 
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 modific

           PRIMARUL  COMUNEI 
 

COMUNA  CEICA 
PRIMAR 
România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  
comunaceica@gmail.com 
CUI-4784210 
COD POȘTAL-417155 

 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Privind stabilirea punctelor de lucru și a programului de func
pentru autorecenzarea asistat ă,în perioada 14 martie - 15 mai în comuna Ceica.

 
Având în vedere raportul de specialitate nr.534/24.02.2022 

a Delia Monica ,având ca atribuții completarea ș
i membru în comisia de RPL -2021,prin care propune d
ii privind   stabilirea locurilor/puncte de lucru pentru 
ă,asigurarea dotării acestora cu logistică necesar
rii acestora ,precum și stabilirea programului de lucru la aceste 

privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din 
la nivelul comunei Ceica, ,precum și adresa comună  a Instit

i a UJIR Bihor, 

inând cont de prevederile:  

art.34 alin(3) din OUG nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea 
mântului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021, cu 
rile ulterioare; 

1) din HG nr. 1071 din 11 decembrie 2020 pentru stabilirea 
i a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării Recensă

elor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în 
ţii din OUG nr. 19/2020 privind organizarea 
ţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021 

HG nr. 145 din 31 ianuarie 2022. 
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 complet

COMUNEI  CEICA, 

D I S P U N E: 
 

 

 

i a programului de func ționare,  
în comuna Ceica.  

nr.534/24.02.2022  întocmit de d-na 
ii completarea și ținerea la zi a 

prin care propune d-nei primar 
stabilirea locurilor/puncte de lucru pentru 

 necesară,asigurarea 
i stabilirea programului de lucru la aceste 

desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din 
a Instituției Prefectului-

2020 privind organizarea şi 
elor din România în anul 2021, cu 

) din HG nr. 1071 din 11 decembrie 2020 pentru stabilirea 
rii Recensământului Populaţiei 

surilor pentru punerea în 
privind organizarea şi desfăşurarea 

elor din România în anul 2021 – modificată de 

art. 155, alin. (1) lit. a), alin.(2) lit.b) art.196, alin. (1), lit. b) din 
i completările ulterioare; 



 
Art.1.  (1) Se stabilesc ca puncte de lucru pentru autorecenzarea asistată - ARA 

- în comuna Ceica, în perioada 14 martie - 15 mai, următoarele locații cu programul de 
funcționare aferent: 

  (2) În satul Ceica,sala de ședințe a Consiliului local al comunei Ceica pus la 
dispoziție în incita Primăriei comunei Ceica,sat Ceica,nr.67,cu următorul program de 
funcționare: luni - duminic ă: între orele 08.00 - 16.00; 

 (3) Acest punct de lucru va fi inscripționat ” Punct de lucru autorecenzare RPL 
2021” este  dotat cu mobilier și echipament necesar funcționării în bune condiții. 

             (4) Se asigură punerea la dispoziție a sălii de ședință a Consiliului local  pentru 
întreg programul de lucru pe perioada de autorecenzare 14 martie – 15 mai 2022.  

 
    Art.2.  Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința publică a cetățenilor comunei 

Ceica,prin afișarea în fiecare sat component al comunei ,la sediul Primăriei Ceica și pe 
pagina de internet  ceica.ro  iar locul  unde se efectuează autorecenzarea asistată de 
cei doi recenzori ARA va fi semnalizată prin anunțuri și indicatoare  în acest sens” Punct 
de lucru autorecenzare RPL 2021”  

 
           Art.3.  Prezenta dispoziţie se comunică: 
                         -Instituția Prefectului judeţului BIHOR 
                         -persoanele nominalizate cu autorecenzarea asistată 
                          -la dosarul  cu dispoziţiile primarului 
                          -cetățenii comunei Ceica 
                          -monitorul oficial local 
 
 
 
 
            PRIMAR                                                       Viza pentru legalitate 
                                                                            Secretar general al comune i 
           Șovre Ana Livia                                            Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.79   din 24  februarie     2022. 



 

 

 

Nr.534 din 24.02.2022 

          Privind stabilirea punctelor de lucru 
pentru autorecenzarea asistat

 

         Având în vedere necesitatea
autorecenzarea asistată,asigurarea 
semnalizării și promovării acestora ,precum 
privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în 
anul 2021,la nivelul comunei Ceica, ,precum 
Bihor și a UJIR Bihor, 
 
            Ținând cont de ORDONANTA DE URGENTA Nr. 19/2020 privind organizarea si 
desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în 
și completările ulterioare, 
                Propun d-nei primar 
a programului de funcționare, pentru autorecenzarea asistat
mai în comuna Ceica. 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

 
 

punctelor de lucru și a programului de func
pentru autorecenzarea asistat ă,în perioada 14 martie - 15 mai în comuna Ceica.

 

Având în vedere necesitatea   stabilirii  locurilor/puncte de lucru pentru 
,asigurarea dotării acestora cu logistică necesară,asigurarea 
rii acestora ,precum și stabilirea programului de lucru la aceste puncte 

privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în 
lul comunei Ceica, ,precum și adresa comună  a Instituției Prefectului

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 19/2020 privind organizarea si 
desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în anul 2021,cu modific

nei primar emiterea unei dispoziții privind stabilirea punctelor de lucru 
ionare, pentru autorecenzarea asistată,în perioada 14 martie 

 

                                                         Referent agricol  

Mali ța Delia Monica 

 

 

 

i a programului de func ționare,  
în comuna Ceica.  

stabilirii  locurilor/puncte de lucru pentru 
ă,asigurarea 

i stabilirea programului de lucru la aceste puncte 
privind organizarea si desfasurarea recensamântului populatiei si locuintelor din România în 

ției Prefectului-Județul 

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 19/2020 privind organizarea si 
anul 2021,cu modificările 

stabilirea punctelor de lucru și 
,în perioada 14 martie - 15 


