
ROMANIA
JUDETUL }IEAMT

ORA$UL BICA.Z
PRIMAR

DISPOZITIE

N.. bh / ('+. ox.&otr

privind stabilirea posturilor de lucru amenajate in scopul realiziirii autorecenzirii asistate
a populafiei pe raza oragului Bicaz, judeful Neamf

Nicolae Sdldgean, Primarul oragului Bicaz,judelul Neam{;
Avdnd in vedere prevederile:
- art. 1, lit. d), ale art. 34, altn. (2), lit. d), alin. (3),

din Ordonan{a de urgent6 a Guvemului nr. lg/2020
recens[mdntului populatiei qi locuin{elor din Romdnia in
completdri prin Legea nr.I7B/2020 ;

- art' 6, alin" (1') 9i art. 6, alin. (2) <tin HG nr. 145/2022 privind modificarea qi
completarea HG nr. I07L/2020 pentru stabilirea trugetului gi. a categoriilon de cheltuieli necesare
efectudrii recensimdntului populafiei qi locuinlelor din Romdnia in anul 202I, precum gi a
masurilor pentru punerea in aplicare a unor dispozi{ii din ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr.l9/2o2o priwind organizarea gi desftsgurarea reoensdm6ntului populafiei gi locuintelor din
RomAnia in anul 2021, cu modificdrile qi completiirile ulterioare;

- art. 155, alin. (1) pi alin. (2), lit. b) din OIJG 57/20tg privind Codul Administrativ;
- trnstrucfiunile pentru autorecenzarea asistatd ale Institutului Nafional de Statisticd -Unitatea de Coordonare ;i Implementare a Recens6mintului Populafiei gi Locuinlelor202I;
- referatul secretarului general interimar al oraqului Bicaz,judegul Neam!, inregistrat sub

nr. 1833/16.02.2022:

In temeiul prevederilor dispozitiilor art. 196 alin 1

Administrativ,
lit. b din OUG 57/2019 privind Codul

DISPUN

'drt' I se stabilesc posturile de lucru amenajate in scopul realizdriiautorecenzdrii asistate
a populafiei pe taza oraqului Bicaz, judeful Neamt in cadrul recensamdntului populafiei qi
locuinlelor din RomAnia, dup6 cum urmeazd: t.

- str. Piatra corbului, nr. 13, bl. ANL, parter, oraqul Bicaz,judeful Neamf;- $coala Potoci din sat potoci, nr. 20, oragul Bicaz, judeful Neamf;- $coala Izvorul Alb din sat Izvorul Alb, nr. 26, oraqul Bicaz, judelul Neam1.
Art' 2 Posturile de lucru amenajate in scopul realizdrii autorecenzirii asistate a popula{iei

pe taza oraqului Bicaz,judeful Neam! vor funcfiona pe toat6 perioada de autorecenzare, adic6 in
perioada 14martieZ0Z2- l5 mai 2022.

ArL 3 Programul de lucru al posturilor de lucru pentru autorecenzarea asistati va fr irrtre
orele 09.00 - 17.00, de luni p6nd vineri inclusiv.

lit. b), 0 , g) qi j), ale art. 18, alin. (3)
privind organizarea gi desfbgurarea

anul2021 aprobatd cu modificlri qi



Att. 4 Secretarul general al oragului Bicaz, va asigura aducerea la cunoqtinld publicd si
comunicarea cdtre Institutia Prefectului Judelul Neam! precum si persoanelor sau institutiilor
interesate.

Avizat pt.legalitate,
Secretar general, /
Maria -ilr-" c#
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