COMISIA CENTRALĂ PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢElOR 2021
(CCRPL2021)

HOTĂRÂRE
În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin (4) lit. a) şi ale art. 22 alin (2) din OUG nr.19/2020 privind organizarea
şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată prin
Legea nr.178/2020, cu modifi cările şi completă riie ulterioare,
În baza art. 34 alin (3) din OUG nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art.
155 din (2) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completă riie
ulterioare, primarul îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea recensământului,
Întrucât ritmul de recenza re la RPL2021 în anumite localităţi este scăzut şi nu permite recenza rea
întregii populaţii rezidente a României până la data de 17 iulie, se impun măsuri pentru prelungirea
perioadei de colectare a datelor prin interviu faţă-în -faţă realizat de recenzori,
Comisia Centrală pentru Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
(CCRPL2021), hotărăşte:
1) Calendarul de efectua re a RPL2021 prevăzut în anexa la Hotărârea CCRPL2021 nr. 4/2021 şi
revizuit prin Hotărârea CCRPL2021 nr. 10/2022, se revizuieşte astfel:

Termene revizuite
Cf. Hotărârii
CCRPL2021 nr. 10/12
mai 2022

Activitatea

Termene noi
(decalate)

RECENSĂMÂNT PROPRIU-ZIS, etape principale

II.

Recenzare RPL2021
Colectarea datelor de către recenzori, prin
interviuri faţă-în-faţă (cu ajutorul tabletelor)

•

31 mai -17 iulie 2022

31 mai - 24 iulie 2022

2) Primarii vor lua măsurile necesare pentru asigurarea încheierii contractelor conform modelului
Contractului-cadru de servicii pentru Recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL 2021).
3) Celelalte termene ale

activităţilor şi sub-activităţilor

din cadrul Programului de desfăşurare al
aprobat de Comisia Centrală pentru
din România În anul 2021 (CCRPL2021) prin Hotărârea

activităţilor Re censăm â ntului populaţiei şi locuinţelor,
recensământul populaţiei şi locuinţelor

nr. 4/21 iulie 2021, rămân nemodificate.

Lucian Nicolae BODE
Preşedinte

Hotărârea

CCRPL2021

nr. 12 din 07 iulie 2022 de aprobare a prelungirii perioadei de recenza re pentru
Recensământul popu la ţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
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