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SECRETAR,
Jr. Silvia Canta
DISPOZIŢIA NR. 205
Din 18.10.2011

privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Copăcel pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în perioada efectuării
Recensamântului populaţiei şi al locuinţelor în anul 2011,
desfăşurat la nivelul comunei Copăcel
Văzând referatul întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr.3279/18.10.2011
În baza prevederilor art.21 din Hotărârea Guvernului nr.1502/2009 privind organizarea şi
desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, cu
modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.63 alin.(1) lit.a), alin.(2), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI COPĂCEL
DISPUNE:
Art.1 Se împuternicesc persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Copăcel să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de art.21 din Hotărârea Guvernului
nr.1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din
România în anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
Nume Prenume
Bodiu Florica
Gurău Silviu-Costel

Funcţie
Inspector în cadrul Compartimentului de Contabilitate
Viceprimar comuna Copăcel

Art.2 Persoanele menţionate mai sus vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
dispoziţii şi vor lua toate măsurile care se impun în cadrul atribuţiilor legale.
Art.3 Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Persoanele nominalizate
- La dosar
- Se afişează
PRIMAR
BUDA CONSTANTIN

JUDEŢUL BIHOR
PRIMĂRIA COMUNEI
COPĂCEL

România, jud. Bihor, nr.176/A
Tel.0259/313598; Fax:0259/313598
www.primariacopacel.ro
primaria.copacel@cjbihor.ro

Nr.3279/18.10.2011

Referat de specialitate
Subsemnata Canta Silvia, secretar Comuna Copăcel, ca urmare a adresei Direcţiei Judeţene
de Statistica Bihor înregistrată la Primăria comunei Copăcel sub nr.3272/17.10.2011 prin care se
solicită emiterea de dispoziţii ale primarului în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern
nr.1502/2009
Ţinând cont de faptul că pe raza comunei Copăcel sunt 2 recenzori şefi care vor coordona şi
îndruma activitatea recenzorilor din cadrul secţiilor de recensământ pe care le au în subordine.
În conformitate cu prevederile art.21 din HG nr.1502/2009, “Constituie contravenţii
următoarele fapte:
a) împiedicarea persoanelor implicate în acţiunea de recensământ pentru efectuarea
înregistrărilor şi controlului datelor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu
prevederile prezentei hotărâri sau a desfăşurării ,în orice mod, a lucrărilor recensământului;
b) refuzul furnizării personalului de recensământ a informaţiilor prevăzute în programul de
înregistrare sau furnizarea de date eronate sau incomplete;
"c) nerespectarea dispozţtiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul deîinregistrare şi
prelucrare a datelor privind populaţia şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor
personale declarate de cetăţeni
;
d) nerespectarea de observatorii delegaţi de către organizaţiile neguvernamentale şi de
personalul prevăzut la art. 9 alin. (1) a caracterului confidenţial al datelor;
e) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obţinute în alte scopuri decât cele
statistice.
- alin (3) din Hotărârea de Guvern nr.1502/2009 - privind organizarea şi desfăşurarea
recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, cu modificările şi
completările ulterioare “Constatarea contraventiilor şi aplicarea sancţiunilor, prevăzute la alin.
(1) şi (2), se fac de către persoanele împuternicite de prefect, primar, precum şi de alte persoane
anume împuternicite în acest scop de către Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi al
locuinţelor”, prevederi ce vor fi coroborate cu dispoziţiile art. 21 alin.(4) din acelaşi HG, şi anume
“Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la alin.(1) se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.
Ca urmare, propun în acest sens împuternicirea a două persoane de către primarul comunei
în perioada efectuării recensământului populaţiei şi al alocuinţelor, respectiv 20-31 octombrie
2011, ca persoane ce pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni conform HG nr.1502/2009 şi care
vor lua toate măsurile care se impun în cadrul atribuţiilor legale pentru aplicarea prevederilor
hotărârii menţionate mai sus.
SECRETAR,

