
ROMÂN IA 
COMUNA OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

-PRIMAR-

DI S P OZ I T I A NR._fiţ_ . 
PRIVITOR LA: Stabilirea posturilor de luc:ru pentru autorecenzarca asi!itata, precum si a programului 

de functionare a acestora pentru Recensamantul Populatiei !-i'i Locuintelor pentru perioada 
14 martie -15 mai 2022. 

Prinwrul comunei Otesani,judewl Vu!cea. - Oprişor lvfircea -; 
Avand in vedere: 
- referatul intocmit d.c d-na Bond.oe Elend Eliudoru, secretarul general al cornunei Otesani. judetul 

Val ea. inregistrar sub nr.1239 din 28 februarie 2022, prin care propune emiterea dispo::itiei primarul/li privind 
stab 'firea posturilor de Lucru pentru autorecenzarea asistata. precum si a programului de fimctiunare a acestora 
pent ·u Recensamantul Populatiei si locuintelor pentru perioada 1-1 murtie - 15 mai 2022. 

ln conformitate cu: 
- art.34. alin.(3) . lirj). si lit. g) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1912020 privind 

izarea si desfasurarea recenswnantului µ opu/atiei si Locuintelor din Roman ia in anul 2021. cu modţflcarile 

sic pletarile ulterioare; 
-prevederile art.155. alin. (1) fit.a) corohorat c.: 11 alin. (2). lit .b). din OrJon„mla Je Urgenta a 

Guv rnului nr. 5712019 privind Codul administrutiv. rn mod(ficarile si completarile ulterioare,: 
ln temeiul art.19D. alin.(I). Lil.(b). din Ordonanta de Urgenta a Gul'ernului nr. 57/2019 pri1 ·ind Codul 

istrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. emite urmatoarea 

DISPO Z ITIE 

A rt. ]. - Se stabileste postul de lucru pentru autorecenzareu asistata. la nivelul comunei Otesani, pentru 
Rece sanumtul Populat iei si locuintelor, pentru perioada 1./ mart ie - 15 mai 2022. mtfel. 

-un rost de lucru amplasat in sala de sedinle. sala siruata la purterul Primariei Comunei Oll!sani, din 
coml ia Otesani, sat Otesani. judetul Va/cea. 

Art.2.-Se slabi/este programul de jimclionare al postului de lucru prevazut la art.1. dupa c.:wn 
urme za: 

-Luni - Vineri, intre orele 8. 00 - 16. 00. 
-Samba ta - Duminica. intre orele I O. 00-16. 00. 
A rt.3.-Primarul Comunei Otesani va duce la indeplinire prevederile prezentei · di.1po::itii prin 

inter 1ediul compurtimentelor de specialitate, iar secretarul f{eneral al comunei Otesani 1·a asigura comunicarea 
acest ia la Instilutia Prefectului judetului Valceu in vederea exercitarii c.:ontrolului de legalitate. 
comp rtimentelor responsabile cu punerea in execuwre. ;·ecnzzurului AR4 si Comisiei Judetene pentru 
Rece samantul Populat iei si locuimelor din anul 2021. 

Art.4. - Prezenra dispozitie se va aduce la cw:oslintu p1,1b!ica pri11 aflsan:' la s,,cliul Primariei c:omunei 
Otesa i si pe pagina de internet a institutf.ei www.otesa11i.ro-Munii0nd CJ/ir'ia/ local. 

OTES 
RED. 
DACT. B.E. 
NR. E . 5. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALI TATE, 
SECRETAR GENERA L, 

BONDOC ELEN4 EL/ODORA. 


