A
ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI SLATIOARA

PRIMAR

DISPOZITTE
Referitor la: stabilirea locaJiei pentru autorecenzarea asistatd gi a programului
de lucru pentru unitatea statisticd
comuna Sl6tioara, judeJul Olt

n

Avdnd in vedere:
- adresa cu nr' 453 din 07.03.2022 alJnitd4ii Jude1ene olt de Implementare
a RpL 2021 privind necesitatea stabilirii
locurilor/localiilor pentru autorecenzarea asistata gi a programului de lucru;
- prevederile art' 1 lit.d), art.34, alin.(3) lit. 0 si g) ain o.u.c. nr. I gl2o2o privind
organizarea gi desfr$urarea
recensrmdntului popula(iei gi locuinJelor din Rom6nia in anul 2021;
- prevederile art'6 alin.(1') 9i alin.(2) din H.G. nr. 14512022., privind modificarea gi completareaHotdr6rii
Guvernului nr' l'07112020 pentru stabilirea bugetului qi a categoriilor
de cheltuieli necesare efecturrii
recens[mdntului populafiei gi locuinfelor din Romania in anui 2021, pr.fusi a mdsurilor pentru punerea in aplicare
a unor dispozitii din ordonanfa de urgen{d a Guvernului nr. lgl2o2o privind organizarea si desfrsurarea
recens[mdntului populafiei si locuinfelor din Romdnia in anul202l
- Instrucfiunile pentru autorecenzarea asistatd nr. 1557/ucIR
RpL2021 din data d,e 16.02.2022 ;
- prevederile art' 155 alin'(2) lit. b) din o.U.G. nr. 5712019 privind

codul administrativ, cu modific6rile

compl etdri le ulteri oare;

In temeiul prevederilor art.l96 alin.(1)
modific[rile gi completdrile ulterioare;

lit. b) din o.U.G. nr.

5712019

gi

privind codul administrativ, cu

PRIMARUL COMUNEI SLATIOARA
DISPTINE:

ART' 1 (1) in scopul realizdtii autorecenzdrii asistate a populaJiei comunei Sl[tioara, judetul
olt, actiune ce se
va desfrgurain perioada14 martie 2022 15 mai 2022, se organizeazi
dou6 posturi de lucru in loca1ia prim6riei
comunei Slatioara situat[ la adresa: str. Revoluliei, nr, 28, sat Sldtioara,
comsna Sldtioara, judelut olt.
(2) Viceprimarul comunei Sldtioara va asigura semnalizarea gi
amenajarea corespuz6toare a posturilor de
lucru conform precizirilor cuprinse in InstrucJiunile pentru autorecenzarea
asistatS nr. 1557/ucIR RpL2021.
ART' 2 Se stabileqte Programul de lucru al posturilor de lucru organizate potrivit
art.l dupa cum urmeazd:
- luni - joi tn intervalul orar 800 - I6oo;
- vineri tn intervalul orar 800 - 1300 ;
- sAmbdtd - duminicd in intervalul orsr 0900 _ 1200.

3 Prezenta dispozilie se va aduce la cunogtintd publici prin afigare la sediu, pe site-ul prim[riei comunei
Sldtioara http://primaria-slatio ara.rol gi se va comunica:
- recenzorilor pentru autorecenzarea asistat[;
- viceprimarului comunei Slitioara;

ART'

- Unitetii JudeJene Olt de Implementare a RpL 2021;
- Instituliei Prefectului - judeJul Olt.

PRIMAR,
LINGUREANU

Comuna Sl[tioara
Nr. 22 din 08.03.2022
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