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RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI AL LOCUINȚELOR

Vă aducem la cunoștință că prin Hotărârea nr. 12 din 07 iulie 2022,  PERIOADA DE
RECENZARE A FOST PRELUNGITĂ PÂNĂ ÎN DATA   DE    24 IULIE 2022.

Persoanele care nu s-au autorecenzat sau nu au furnizat date recenzorilor,  sunt invitate să se
prezinte la sediul primăriei din str. Nicolae Bălcescu nr. 19 (program cu publicul luni-joi 08.00-
16.30, vineri 08.00-14.00, telefon: 0243/266102) sau să contacteze telefonic recenzorii.
Persoană de contact: Comșa Florentina, telefon: 0799.969031.

Deasemeni, vă aducem la cunoștință prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 19
din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor
din România în anul 2021:

” ART. 54 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice: 
a)  împiedicarea  persoanelor  implicate  în  acţiunea  de  recensământ  pentru  efectuarea
înregistrărilor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe
de urgenţă sau a desfăşurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului; 
b) refuzul furnizării informaţiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete; 
c) nerespectarea de către personalul de recensământ prevăzut la art. 16 alin. (4) a dispoziţiilor
legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a datelor populaţiei şi de
păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni; 
d) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidenţiale aflate în proprietate privată,
precum  şi  în  cele  aparţinând  cultelor  religioase  a  personalului  de  recensământ  în  vederea
desfăşurării tuturor activităţilor aferente recensământului; 
e)  utilizarea  de către  personalul  de recensământ  a datelor  obţinute  în alte  scopuri  decât  cele
statistice. 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la
3.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se sancţionează cu     amendă de la  
1.500 lei la 5.000 lei.”
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