
Primaria Medias - pregatita pentru recensamantul populatiei
Municipalitatea este pregatita pentru recensamantul populatiei din acest an. Este mesajul transmis de
reprezentantii Primariei Medias, care mai asteapta doar actele normative care vor stabili perioada in care
va fi efectuat recensamantul populatiei. Viceprimarul Floarea Taropa a declarat ca la nivelul Mediasului,
inregistrarea datelor de la populatie se va realiza in aproximativ o luna de zile. "La aceasta ora noi avem
pregatite toate detaliile care ne vor fi necesare in momentul in care vor aparea urmatoarele acte normative
de desfasurare a recensamantului. Banuim ca acest recensamant va avea loc in luna decembrie, pentru ca
tot timpul s-a desfasurat in acea perioada. Spunem acest lucru pentru ca pe langa acele cadre de
specialitate pe care noi le asiguram din Primarie, intotdeauna au fost cooptati si profesori, care stiu ce
anume trebuie facut. Recensamantul va dura in Medias aproximativ 30 de zile si vom mai avea o perioada
de cel putin 15-20 de zile in care datele culese vor fi centralizate, comparate si transmise mai departe ", a
spus Taropa. 
  
  Guvernul a aprobat efectuarea Recensamantului Populatiei si al Locuintelor din Romania in anul 2011,
in scopul cunoasterii cat mai exacte a numarului si distributiei teritoriale a populatiei, a structurilor
socio-culturale si economice, precum si a fondului locativ si a conditiilor de locuit ale populatiei.
  
  La recensamant se inregistreaza cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si persoanele de alta
cetatenie sau fara cetatenie care au domiciliul sau au resedinta in Romania. Cetatenii au obligatia de a
furniza, pe proprie raspundere, informatii corecte si complete. De asemenea, la recensamant se
inregistreaza cladirile de locuit, precum si locuintele situate in orice cladire, indiferent de forma de
proprietate, de pe teritoriul Romaniei. La recensamantul din 2011 vor fi utilizate, pentru prima data, harti
digitale pentru sectorizarea teritoriului in unitati de recenzare, in vederea estimarii bugetului necesar si
pentru organizarea si efectuarea operatiunilor de colectare a informatiilor. 
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