ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

H O T Ă R A R E A Nr.18.din 14 februarie 2022.privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice penru anul 2022;
Avand în vedere;
dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG
nr.395/2016 - publicată în Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru/din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Vazand proiectul de hotărare şi Lista întocmită de primarul comunei împreună cu
compartimentul de specialiate privind achiziţii publice pe anul 2020,obţinand aviz favorabil din
partea Comisiei de specialitate al Consiliului Local Sălacea;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b,alin.4 lit.e,coroborat cu art.139 din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRAŞTE;
Art.1.-Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice pentru anul 2022,care face
parte integrantă la prezenta hotărare;
Art.2.-Prezenta hotărare se comunică cu;
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
Primarul Comunei Sălacea
Seriviciului de contabilitate şi de achiziţii publice
Persoanelor interesate
Spre afişare
Contrasemnează,
"'
Secretar gener HJAT,
Tata· Tib
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1. Noţiuni introductive
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG nr. 395/2016 - publicată în
Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, U.A.T. Comuna Sălacea a procedat la întocmirea prezentei
Strategii, prin utilizarea informaţiilor cel puţin a următoarelor elemente estimative:
a) -nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca
rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă acestea din solicitările transmise de toate
compartimentele din cadrul autorităţii contractante;
b) -valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi;
c) -capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui
proces care să asigure beneficiile anticipate;
d) -resursele existente la nivel de autoritate contractantă şi, după caz, necesarul de resurse
suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.
Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul U.A.T. Comuna Sălacea, reprezintă
totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de U.A.T. Comuna Sălacea în
calitate de autoritate contractantă pe parcursul anului bugetar 2022.
Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, în ultimul trimestru
al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta, şi
se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.
Prezenta Strategie este valabilă începând cu data întocmirii şi până la 31.12.2022.
Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul U.A.T. Comuna Sălacea se poate modifica sau
completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus.
Introducerea modificărilor şi completărilor în prezenta Strategie, este condiţionată de
identificarea surselor de finanţare.
În cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică, la nivelul U.A.T. Comuna Sălacea se va elabora
Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi
monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru
planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire
a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
2. Etapele procesului de achiziţie publică
2.1. Atribuirea unui contract de achiziţii publică/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se
derulează în mai multe etape.
2.2. U.A.T. Comuna Sălacea, în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a se
documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:
a) -etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei:
b) -etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru;
c) -etapa post-atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea
implementării contractului/acordului-cadru.
2.3. Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică
- Se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate;
- Se încheie cu aprobarea de către conducătorul U.A.T. Comuna Sălacea a documentaţiei de
atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura
respectivă.
- Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau
mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5, din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, iniţiată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna şi este obiect de evaluare a
Agenţiei Naţionale a Achiziţiilor Publice, în condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 Denumire document: Strategia anual de achiziţii publice
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publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de
planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu:
a) -relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi
resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele
procesului de achiziţie publică, pe de altă parte;
b) -procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de
achiziţie publică asociate, dacă este cazul;
c) -tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia:
d) -mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de
gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă
a obligaţiilor contractuale:
e) -justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum şi
orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă şi/sau
îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează
autoritatea contractantă;
f) -justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 alin.2-5 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi, după caz, decizia de a reduce termenele în
condiţiile legii, decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare privind
capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi;
g) -obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie
contractul/acordul- cadru respectiv, dacă este cazul;
h) -orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.
2.4. Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului/acordului-cadru
Începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în
vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
-Având in vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, U.A.T. Comuna Sălacea va
realiza un proces de achiziţie publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări, respectiv
cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape identificate mai sus, existente
la nivel de autoritate contractantă. Atunci când resursele proprii nu permit întocmirea caietelor
de sarcini/specificaţiilor tehnice, precum şi în vederea sprijinirii activităţii în domeniul achiziţiilor
publice, prin excepţie de la regula de mai sus, U.A.T. Comuna Sălacea va recurge la ajutorul unui
furnizor de servicii de achiziţie, selectat în condiţiile legislaţiei achiziţiilor publice.
U.A.T. Comuna Sălacea nu are înfiinţat, în condiţiile legii, un compartiment intern specializat în
domeniul achiziţiilor publice, dat fiind numărul maxim de personal ce poate fi angajat în
condiţiile legii.
În aplicarea prevederilor art.2 alin.(3) din HG 395/2016, autoritatea contractantă, prin persoana
desemnată cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, are următoarele atribuţii principale:
a) -întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării
autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
b) -elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autoritegii contractante, strategia de contractare şi programul anual al
achiziţiilor publice;
c) -elaborează sau contribuie la activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a
documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe
baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
d) -îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
Denumire document: Strategia anuală de achiziţii publice
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e) -aplică şii finalizează procedurile de atribuire;
f) -realizează achiziţiile directe;
g) -constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(4) si (5) din HG 395/ 2016, celelalte compartimente ale
autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea persoanei cu atribuţii în domeniul
achiziţiilor, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei. În sensul celor mai sus
menţionate, sprijinirea activităţii persoanei cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice se
realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:
a) -transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări,
valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor,
necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
b) -transmiterea, dacă esle cazul. a specificaţiilor tehnice aşa cum sum acestea prevăzute la art.
155 din Legea 98/2016;
c) -în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la lit.a),
transmiterea de informări cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în
urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;
d) -informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară
a acestora;
e) -informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/
acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;
f) -transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.
3. Programul anual al achiziţiilor publice
3.1. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022 la nivelul U.A.T. Comuna Sălacea se
elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele U.A.T. Comuna
Sălacea şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care U.A.T.
Comuna Sălacea intenţionează să le atribuie în decursul anului 2022.
3.2. La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022, U.A.T. Comuna
Sălacea a ţinut cont de:
a) -necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări:
b) -gradul de prioritate a necesităţilor;
c) -sursele de finanţare proprii din bugetul instituţiei aferent anului 2022.
După aprobarea bugetului propriu, precum şi ori de câte ori intervin modificări în bugetul U.A.T.
Comuna Sălacea, Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 se va actualiza în
funcţie de fondurile aprobate.
3.3. Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al U.A.T. Comuna Sălacea, este
anexat la prezenta Strategie şi cuprinde cel puţin informaţii referitoare la:
a) -obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
b) -codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);
c) -valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al
derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA;
d) -sursa de finanţare;
e) -procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;
f) -data estimată pentru iniţierea procedurii:
g) -data estimată pentru atribuirea contractului;
h) -modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
3.4. După definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al U.A.T.
Comuna Sălacea şi aprobarea de către primarul comunei, va publica Programul anual al
achiziţiilor publice pe anul 2022.
Denumire document: Strategia anuala de achiziţii publice
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De asemenea, se va proceda semestrial la publicarea în SEAP a extraselor din Programul anual al
achiziţiilor publice pentru anul 2022 al U.A.T. Comuna Sălacea, precum şi a oricăror modificări
asupra acestuia, extrase care se referă la contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii
a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. 1 din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, contraetele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare
estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice. Publicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la data
modificărilor.
Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al U.A.T. Comuna Sălacea se va publica
de asemenea, pe pagina de internet a institutiei, www.salacea.ro.
Având in vedere dispoziţiile art. 4 din HG nr. 395/2016 - publicată în Monitorul oficial nr. 423 din
06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, conform căruia "prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice {ANAP} se pot pune la dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii
auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de
achiziţii la nivelul autorităţii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de
achiziţie şi monitorizarea implementării contractului, precum şi pentru prevenirea/diminuarea
riscurilor în achiziţii publice' U.A.T. Comuna Sălacea va proceda la revizuirea Programului anual
al achiziţiilor publice pentru anul 2022, în vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor
elabora/aproba în legătură cu prezenta strategie, în termen de 15 zile de la data intrării lor în
vigoare, sau în termenul precizat în mod expres în actele normative ce se vor elabora/aproba.
4. Sistemul de control intern
4.1. Având in vedere noua legislaţie privind achiziţiile publice, ca şi document de politică internă,
U.A.T. Comuna Sălacea prin reprezentantul său legal consideră că sistemul propriu de control
intern trebuie să acopere toate fazele procesului de achiziţie publică, de la pregătirea achiziţiei
până la executarea contractului, iar cerinţele efective trebuie diferenţiate în funcţie de mărimea
U.A.T. Comuna Sălacea ca şi autoritate contractantă.
De asemenea, având în vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectivă a
procesului de achiziţii publice (inclusiv descrierea procesului, fluxul de informaţii şi matricea
responsabilităţilor), pentru a stabili cerinţele pentru activităţile de control intern, controlul intern
va trebui să includă cel puţin următoarele faze:
- pregătirea achiziţiilor,
- redactarea documentaţiei de atribuire,
- desfăşurarea procedurii de atribuire,
- implementarea contractului.
4.2. Sistemul de control intern trebuie să includă următoarele principii:
- Separarea atribuţiilor, cel puţin între funcţiile operaţionale şi funcţiile financiare / de plată, a
persoanelor responsabile cu achiziţiile publice şi departamentele tehnice şi economice, cerinţe
de separare a atribuţiilor care depind de mărimea U.A.T. Comuna Sălacea, respectiv de resursele
profesionale proprii.
- ,,Principiul celor 4 ochi", care implică împărţirea clară a sarcinilor în doi paşi: pe de o parte
iniţierea şi pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite.
- Fundamentarea avizelor interne, precum cele acordate de departamentul economic, e bază de
liste de verificare şi alte instrumente.
4.3. Sistemul de control intern trebuie să includă, de asemenea, un document de politică privind
conflictul de interese, document asumat de conducerea U.A.T. Comuna Sălacea, precum şi de tot
personalul instituţiei.
Denumire document: Strategia anuală de achiziţii publice
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4.4. Corelativ sistemului de control intern, conducerea U.A.T. Comuna Sălacea consideră că sunt
necesare un set de măsuri specifice pentru instituţie ca şi autoritate contractantă, pentru
întărirea rolului controlului financiar preventiv, însărcinat cu verificarea legalităţii şi regularităţii
în raport cu operaţiunile financiare şi juridice, măsuri care să aibă în vedere:
- Introducerea unor verificări specifice înainte de lansarea oricărei proceduri de achiziţii;
- Elaborarea de liste de verificare şi de ghiduri detaliate care să permită controlorului financiar să
verifice regularitatea procesului;
- Întărirea regulilor de integritate aplicabile controlorilor financiari preventivi, care să asigure că
nu sunt afectaţi de conflicte de interese;
- Întărirea independenţei controlorilor financiari preventivi în exercitarea atribuţiilor lor, prin
generalizarea cerinţei de acord preliminar a Ministerului Finanţelor Publice în cazuri de
suspendare, înlocuire sau destituire a controlorului financiar;
- Asigurarea primirii de către controlorii financiari preventivi a unei instruiri adecvate în domeniul
achiziţiilor publice.
4.5. Având în vedere cele de mai sus, U.A.T. Comuna Sălacea ca şi autoritate contractantă, va
proceda la actualizarea şi/sau îmbunătăţirea procedurilor aferente sistemului de control
intern/managerial al U.A.T. Comuna Sălacea, pe baza standardelor de control intern şi a
legislaţiei specifice.
5. Excepţii
5.1. Prin excepţie de la art. 12 alin. 1 din HG nr. 395/2016 - publicată în Monitorul oficial nr. 423
din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, în cazul în care U.A.T. Comuna Sălacea va implementa în cursul anului 2022
proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are
obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice
aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare cuprinse în legislaţia
achiziţiilor publice, a procedurilor prevăzute în prezenta Strategie, a procedurilor operaţionale
interne ale U.A.T. Comuna Sălacea.
5.2. Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
precum şi ale art. 1 din HG nr. 395/2016 - publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 06.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
cu referire la exceptările de la legislaţia achiziţiilor publice a achiziţiilor de produse, servicii şi/sau
lucrări care nu se supun regulilor legale, U.A.T. Comuna Sălacea va proceda la achiziţia de
produse, servicii şi/sau lucrări exceptate, pe baza propriilor proceduri interne de atribuire, cu
respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, respectiv
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi
asumarea răspunderii.
Procedurile interne proprii se vor elabora fie pentru fiecare tip de produs, serviciu, lucrare
similară, fie pentru o clasă/categorie de produse, servicii, lucrări, funcţie de specificul şi
complexitatea achiziţiei.
La elaborarea procedurilor interne proprii, se va ţine cont în mod obligatoriu şi de luarea tuturor
măsurilor necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui
conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei. În cazul în
care se constată apariţia unei astfel de situaţii, U.A.T. Comuna Sălacea are obligaţia de a elimina
efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând, potrivit competenţelor, după caz,
măsuri corective de modificare, încetare, revocare sau anulare ale actelor care au afectat
aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.
Denumire document: Strategia anuală de achiziţii publice
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5.3. U.A.T. Comuna Sălacea va derula toate procedurile de achiziţie numai prin sistemul
electronic al achiziţiilor publice SEAP (online). Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza
numai în condiţiile legii şi numai pentru situaţiile expres reglementate prin lege. Prin excepţie de
la regula online, procedurile de achiziţie realizate pe baza procedurilor interne proprii se vor
realiza în sistem offline.
6. Prevederi finale si tranzitorii
6.1. U.A.T. Comuna Sălacea, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice,
are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, precum şi a
tuturor achiziţiilor de produse, servicii şi lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice.
6.2. Având în vedere dispoziţiile art. 4 din HG nr. 395/2016 - publicată în Monitorul oficial nr. 423
din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, conform căruia "prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice (ANAP} se pot pune la dispoziţia autorităţilor contractante şi a furnizorilor de servicii
auxiliare achiziţiei un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de
achiziţii la nivelul autorităţii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de
achiziţie şi monitorizarea implementării contractului, precum şi pentru prevenirea/diminuarea
riscurilor în achiziţii publice", U.A.T. Comuna Sălacea va proceda la revizuirea prezentei Strategii,
în vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba în legătură cu prezenta
strategie, în termen de 15 zile de la data intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în mod
expres în actele normative ce se vor elabora/aproba.
6.3. În derularea procedurilor de achiziţii pe baza procedurilor interne proprii precum şi a tuturor
procedurilor de achiziţie, U.A.T. Comuna Sălacea este responsabilă pentru modul de atribuire a
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea tuturor
dispoziţiilor legale aplicabile.
6.4. Prezenta Strategie anuală de achiziţii pe anul 2022 a U.A.T. Comuna Sălacea, se va aproba
prin act administrativ/decizie a reprezentantului legal al instituţiei.
INTOCMIT
CONSILIER
SZEGECS MIGNON-IMOLA
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APROBAT
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HORV ĂTH BELA

Nr. 5893 din 30.12.2021

ANEXA PRIVIND ACHIZIŢIILE DIRECTE
pentru anul 2022
forma iniţială
Nr.- Obiectul achiziţiei directe
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Lei fără TVA

•I

.I

Valoare
estimată

-_
·,:

-- • - ·- "
"

Sursa
finanfare
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Data
estimată
pentru
·iniţiere

Data
estimată a
finalizării
achiziţiei

ianuarie

decembrie

ianuarie

decembrie

LUCRĂRI

Persoana
responsabilă

-

-

I

45453000-7

400.000

Buget local

Amenajare loc de agrement în loc.
Sălacea

1

45000000-7

100.000

Buget local

Construirea teatru de vară la
conacul Komaromi Otomani
lmbunatatirea infr a ş tructurii rutiere
în comuna Sălacea

I

45262600-7

100.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

I

45233140-2

100.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Modernizare şi extindere şcoală
gimnazială Sălacea

I

45214200-2

150.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

6.
7.

8.
9.

Construire sală de sport cu tribuna
180 locuri, sat Salacea, comuna
Salacea, iudetul Bihor
Lucrări de modificare şi reabilitare
a clădirii grădiniţei din Otomani

I

45212221-1

50.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

I

45262700-8

100.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Lucrări de reconstruire şi placare
semineuornamental la Conacul
Komaromi din Otomani
Lucrări de reparaţii curente la
sistemul de canalizare exterioara la
sediul poliţiei Sălacea

I

45262521-9

1.300

Buget local

ianuarie

martie

Szegecs Mignon

I

45332000-3

3.187,85

Buget local

ianuarie

martie

Szegecs Mignon

PRODUSE ŞI SERVICII

10.

Achiziţie carburant

09100000-0

150.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

11.

14212000-0

50.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

12.

Achiziţie piatră pentru reabilitare
străzi
Achiziţie gaze naturale

09123000-7

36.406,94

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

13.

Achiziţie energie electrică

09310000-5

120.657,70

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

14.

Servicii de comunicaţii şi internet

72400000-4
92220000-9

45.125

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Servicii de paza

79713000-5

261.240

Buget local

ianuarie

decembrie

Servicii de salubrizare
Servicii de colectare si transport
deseuri de la curtea de deseuri
pentru comuna Salacea
Achizitie de iluminat festiv
Servicii de intretinere iluminat
public in comuna Salacea
Servicii de instruire a asistenţilor
personali
Servicii de evaluarea psihologică
Servicii de medicina muncii
Servicii de întreţinere vehiculutilaje
Servicii de actualizare sistem
informatic LEX
Servicii de consultantă în protecţia

90511000-2

190.174,78

Buget local

ianuarie

decembrie

Comisia de
evaluare
Szegecs Mignon

90511000-2

28.625,936

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

39298900-6

10.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

50232100-1
80511000-9

39.402
1.250

Buget local
Buget local

ianuarie
ianuarie

decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

8512 I 270-6
85147000-1

I .305
1.050

Buget local
Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

50800000-3
72540000-2

13.000
1.490

Buget local
Buget local

1anuane
1anuane

decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

I

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

contra incendiilor şi a exploziilor şi
în controlul incendiilor şi al
exploziilor servicii de consultanţă
sanitară de sigurantă
Servicii de reparare si de intretinere a
echipamentului de stingere a
incendiilor
Furnituri de birou
Achiziţie materiale de curătenie
Publicitate ziar+ reclamă
Achiziţie timbre poştale
Achizitie tonere
Repararea şi întreţinerea
echipamentului infonnatics
Servicii de verificare tehnică a
instalaţiilor
Servicii de topografie
Servicii de cadastru
Servicii de înregistrare sistematică a
imobilelor în sistemul integrat de
cadastru şi carte funciară
Servicii hoteliere
Medicamente necesare la
permanentă
Servicii de reevaluare activelor fixe
corporale
Achiziţie semnătura electronică
Verificare tehnica periodica
autovehicule
Achiziţie de formulare/tipizate
Material de întreţinere utilaj vehicul - dom. Public
Asigurare obligatorie autovehicule
Servicii de cooperare ACOR
Servicii de asistenţă produse soft
Servicii de consultanţă privind
implimentarea şi menţinerea
sistemului de control intern
managerial

l

75251110-4

830,00

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

50413200-5

1.740

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

30199000-0
39263000-3
39831240-0
79341000-6
22410000-7
30125100-2
50312000-5

8.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

7.000
8.000
1.300
4.637
445,00

Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local

ianuarie
ianuarie
ianuarie
ianuarie
ianuarie

decembrie
decembrie
decembrie
decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon
Szegecs Mignon
Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

50610000-4

315,00

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

71351810-4

20.000

71354300-7

135.000

Buget local
Buget local

ianuarie
ianuarie

decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

71354300-7

160.000

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

55110000-4

2.000

OCPI
BIHOR
Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

33600000-6

5.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

79419000-4
79132100-9

500,00

Buget local
Buget local

ianuarie
ianuarie

decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

71631200-2
22822200-0
34913000-0

JO.OOO

600,00
530,00
70.000

Buget local
Buget local
Buget local

ianuarie
ianuarie
ianuarie

decembrie
decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

66516100-1
48900000-7

4.000
40.000
8.400

Buget local
Buget local
Buget local

ianuarie
ianuarie
ianuarie

decembrie
decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

79411000-8

4.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

48.
49.

so.
51.
52.
53.
54.
55.

Servicii de dezinsecţie şi
dezinfecţie în comuna Sălacea
Servicii de transportarea deşeuri lor
cu regim special
Consultanţă în domeniul resurselor
umane
Abonament spectacole
Întocmire amenajament pastoral
Cărbune
Servicii de pirotehnie si efecte
special
Tichete educaţionale

I

90923000-3

8.400

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

90524400-0

1.204,50

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

79414000-9

19.200

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

92312110-5
79311100-8
09111100-1

3.000
25.000
1.600

Buget local
Buget local
Buget local

ianuarie
ianuarie
ianuarie

decembrie
decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

92360000-2
30199770-8

3.600
0,01

Buget local
Buget local

august
ianuarie

august
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

ianuarie

decembrie

,anuane
ianuarie

decembrie
decembrie

august

august

august

august

50116500-6
50100000-6
34351100-3
98312000-3

7.571,42
5.000

79952000-2

SO.OOO

79952000-2
79952100-3

100.00

Servicii soft legislativ

7511 I200-9

654,72

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Servicii toaletare arbori periculosi
Verificare tehnica periodica recipient
butelie 61itri/300bari
Diverse servicii de intretinere si de
reoarare
Consumabile/piese de
schimb/accesorii

77211400-6

14.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

50610000-4

300,00

Buget local

decembrie

Szegecs Mignon

50800000-3

2.000

Buget local

decembrie

Szegecs Mignon

16810000-6

7.000

Echipamente de protectie

18110000-3

840,00

Buget local
Buget local

ianuarie

decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

67.

Bec led

31531000-7

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

68.

5.569,20

Becu1i economice

31532920-9

2.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

69.

Accesorii electrice

31681000-3

2.348,25

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

decembrie

Szegecs Mignon

decembrie

Szegecs Mignon

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

70.
71.

Prestari servicii vulcanizare
Anvelope pentru utilajele
Prestări servicii spălătorie
Servicii de organizare eveniment de 2
zile
Pachet servicii pt. eveniment
outdoor de 3 zile

Materiale electrice
Accesorii pentru tractoare

31681410-0
31680000-6
34390000-7

6.000

15.289.26
2.000

Buget local
Buget local
Buget local
Buget local
Buget local

Buget local
Buget local

ianuarie
ianuarie
ianuarie

ianuarie
ianuarie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon
Szegecs Mignon
Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

72.

Buget local

Diverse piese de schimb pentru
autovehicule

34913000-0

1.400

decembrie

Szegecs Mignon

Material antiderapant

14211000-3

2.200

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

50112200-5

8.000

75.

Servicii de întretinere automobilelor
şi utilajele

Buget local
Buget local

ianuarie
ianuarie

decembrie
decembrie

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

Analiza de apa

71620000-0

4.000

76.

Echipamente medicale la centru de
permanenţa medicală în corn.
Sălacea

33100000-1

1.785,70

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Piese pentru excavatoare

43640000-1

20.190,80

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Achiziţionare buldoexcavator
Pachet servicii de prezentare şi
informare al comunei Sălacea

43262000-7

400.000

64216200-5

5.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Revizie autovehicule

50112000-3

3.500

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Asigurare de viaţă SVSU

66511000-5

1.870,22

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Pachet servicii media

22210000-5

5.000

Calendare pentru promovarea
comunei

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

30199792-8

2.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Diverse echipamente şi accesorii

39300000-5

3.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

16800000-3

2.500

ianuarie

decembrie

22900000-9

400,00

Buget local
Buget local

ianuarie

decembrie

Servicii de întocmire SF+PT

79314000-8

120.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

88.

Furtun absorbtie 116

03000000-I

3.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

89.

Servicii lunare de asistenta
infom1atica APLxPERT format din
modulele CO, MF, SA, IT, AS, RA-

72600000-6

20.400

ianuarie

decembrie

73.
74.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Diverse piese pentru utilaje agricole
şi forestiere
Servicii de imprimare bilet de
intrare la conacul Komaromi

w

Buget local

ianuarie

Szegecs Mignon

Szegecs Mignon

90.

Servicii de consultanta în domeniul
achiziţiilor publice

79418000-7

20.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

91.

Asigurare CASCO autovehicule

66514110-0

3.943

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

92.

Servicii gestionare căi ni fără stăpăn

85200000-1

1.500

93.

Servicii actualizare PUG
Alte cheltuieli pentru proiect
ROHU „ FROM ONE BRJDGE TO
ANOTHER - DE LA UN POD LA
ALTUL - HiDTOL HiDJG"

71410000-5

120.000

94.
95.
96.

97.
98.

50.000

Modernizare sistem de
supraveghere
Baterie nereincarcabila pentru
DEFIBR1LATOR POWERHEART
AEDG3
Teste Rapide COVID-19
Antigen,Nazofaringene, Flowflex,
25 Teste/cutie

99.

Servicii proiecta re tehnica pentru
iluminat public

100.

Haina vatuita Max Winter

101.

l02.

103.

Servicii de elaborar e cerere de
finantare si managem ent de
proiect în cadrul PNRR - Fondul
Local pt. UA T Salacea
Sistem rafturi din PAL
melamin at la Bibliote ca Salacea
Material e necesare pentru
extinder ea retelei de canaliza re
Salacea

,(

decembrie

Szegecs Mignon

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Buget local

50.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

2.035

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

18143000-3

1.039,60

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

43200000-5

8.435

Buget local

ianuarie

decembrie

71322000-1

4.000

ianuarie

decembrie

18143000-3

740,00

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

Buget local

Szegecs Mignon
Szegecs Mignon

72224000-1

50.000

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

39155000-3

14.002,50

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

5.097,50

Buget local

ianuarie

decembrie

Szegecs Mignon

44160000-9

VIZAT
Contabil
Lucia

ianuarie

32323500-8

33140000-3

POMPA INJECTIE pentru
buldoexcavator JCB

Buget local

ÎNTOCMIT
Consilier
Szegecs Mignon-Imola

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
HOTĂRÂRE nr.19.din 14 febr.2022.privind desemnarea reprezentantului Comunei Sălacea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA
Având în vedere faptul că, Comuna Sălacea, este acţionar la societatea APA CANAL
NORD VEST SA,
Respectând avizul favorabil al Comisiei buget finanţe,gospodărire comunală din cadrul
Consiliului local al Comunei Sălacea,
În conformitate cu prevederile art. 133 şi urm. din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. I 39 şi al art. 196, alin. I) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/20 I9 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRĂŞTE;
Art. 1 Reprezentantul Comunei Sălacea, împuternicit să voteze în numele şi pe seama
Comunei Sălacea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii APA CANAL NORD VEST SA,
este domnul Horvath Bela, cetăţean român, născut la data de 21.02.1988 în localitatea Marghita,
judeţul Bihor, domiciliat în localitatea Sălacea,nr.67 posesor CI, seria XH nr.895399, eliberată de
SPCLEP Marghita la data de I 1.09.13, CNP 1880221054759;.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Sălacea, care va semna Actul Constitutiv actualizat al societăţii APA CANAL NORD VEST SA.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,
- Primarul Comunei Sălacea,
- SC APĂ CANAL NORD VEST SA
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JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Comisia buget finanţe,gospodărie comunală
AVIZ DE SPECIALITATE·
0

la proiectele de hotărari ale şedinţei ordinare de lu cru-al Consiliului Local Sălacea din data de 14 februarie 2022 ;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind utilizarea excedentului bugetar;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare.alte documente;
3.-Aprobarea Darea de seamă pe anul 2021;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare.alte documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021- 2027;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
5.-Aprobarea Reţelei şcolare 2022 - 2023;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare.alte documente;
6.-Aprobarea proiectului de hotărare privind Planul local de acţiuni privind incluziunea minorităţilor rome din comuna
Sălacea,pentru perioada 2021 - 2027; ;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
7.-Aprobarea proiectului de hotarare privind revocarea HCL privind închirierea prin concesiune a clădirii cu teren aferent
Cf.50097 Săla·cea,din localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
8.-Aprobarea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitaţie publică a clădirii cu teren aferent Cfnr.50097 Sălacea,din
localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
9.-Aprobarea proiectului de hotarare privind închirirerea prin licitaţie publică al spaţiului de sub bloc cu 6 apartament din
localitatea Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de spe ialitate,referat de aprobare,alte documente;
I 0.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de
ajutor social in cursul anului 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
I !.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiunc privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei
Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
12.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Raportului semestrial privind activi.tatea asistenţilor personali pe semestrul
11/2021;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate, referat de aprobare.alte documente;
13.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare la nivelului comunei Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
14.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
15.-Aprobarea proiectului de hotărare pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile aferente familiei
ocupaţionale"Administraţie"din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
16.-Aprobarea Planului de Achiziţii Public pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
17.-Dţverse probleme

În urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtate Comisia apreciează ca proiectele de hotărari cu documentaţiile anexate sunt
oportune în totalitate atat în fapt cat şi în drept;În concluzie avizează favorabil proiectele de hotă rari prezentate;
Prezentul aviz este dat cu ........ voturi;
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ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Comisia Ptr.înv.sănătate,cultură,protecţie socială
AVIZ DE SPECIALITATE
la proiectele de hotărari ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din data de 14 februarie 2022;
!.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare;
2.-Aprobarea proiectului d_e hotărare privind utilizarea excedentului bugetar;
.,
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
3.-Aprobarea Darea de seamă pe anul 2021;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021- 2027;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
5.-Aprobarea Reţelei şcolare 2022 - 2023;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
6.-Aprobarea proiectului de hotărare privind Planul local de acţiuni privind incluziunea minorităţilor rome din comuna
Sălacea,pentru perioada 2021- 2027; ;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
7.-Aprobarea proiectului de hotarare privind revocarea HCL privind închirierea prin concesiune a clădirii cu teren aferent
Cf.50097 Sălacea,din localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
8.-Aprobarea proiectului de hotarare privind inchirierea prin licitafie publică a clădirii cu teren aferent Cf.nr.50097 Sălacea,din
localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
9.-Aprobarea proiectului de hotarare privind închirirerea prin licitaţie publică al spatiului de sub bloc cu 6 apartament din
localitatea Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
I 0.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de aqiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de
ajutor social în cursul anului 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de·aprobare,alte documente;
I !.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de aC(iune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei
Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei; eferat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
12.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistentilor personali pe semestrul
11/2021;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
13.-Aprobarea proiectul i de hotărare privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare la nivelului comunei Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate:referat de aprobare,alte documente;
14.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
15.-Aprob rea proiectului de hotărare pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile aferente familiei
ocupaţionale" Administraţie"din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Să la cea;
Anexele documentatiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
16.-Aprobarea Planului de Achizitii Public pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
' .
17.-Diverse probleme
......................................................................................................................................................................................................................................................
····································· ................................................................................................................................................................................................................ .
.................................................................................... , ............................... ·.............................................................................................................................. .
În urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtate Comisia apreciează ca proiectele de hotărari cu documentaţiile anexate sunt
oportune în tqtalitate atat în fapt cat şi în drept;În concluzie avizează favorabil proiectele de hotă rari prezentate;
Prezentul aviz este dat cu ........ voturi;
PREŞEDJNTE,

,r I

SECRETAR,

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Comisia ptr.administraţie publ.locală,apărarea ordinii şi liniştii publice
AVIZ DE SPECIALITATE
la proiectele de liotărari ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din data de 14 februarie 2022;
„
1.-Aprobarea proiectului de hotăra re privin d aprobarea bugetului local pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind utilizarea excedentului bugetar;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare.alte documente;
3.-Aprobarea Darea de seamă pe anul 2021;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate.referat de aprobare,alte documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021- 2027;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
S.-Aprobarea Reţelei şcolare 2022 - 2023;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
6.-Aprobarea proiectului de hotărare privind Planul local de acţiuni privind incluziunea minorităţilor rome din comuna
Sălacea,pentru perioada 2021- 2027; ;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
7.-Aprobarea proiectului de hota rare privind revocarea .HCL privind închirierea prin concesiune a clădirii cu teren aferent
Cf.50097 Sălacea,din localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
8.-Aprobarea proiectului de hotarare privind închirierea prin licitatie publică a clădirii cu teren aferent Cf.nr.50097 Sălacea,din
localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
9.-Aprobarea proiectului de hotarare privind închirirerea prin licitatie publică al spaJiului de sub bloc cu 6 apartament din
localitatea Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte doc mente;
I 0.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de
ajutor social în cursul anului 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
I I .-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei
Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte docurni:,nte;
I2.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistcntilor personali pe semestrul
11/2021;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
13.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare la nivelului comunei Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
14.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Să la cea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
15.-Aprobarea proiectului de hotărare pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile aferente familiei
ocupaţionale"Administraţie"din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Anexele documentatiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
I6.-Aprobarea Planului de Achizitii Public pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
17.-Diverse probleme

în urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtate Comisia apreciează ca proiectele de hotărari cu documentaţiile anexate sunt
oportune în totalitate atat în fapt cat şi în drept;În concluzie avizează favorabil proiectele de hotă rari prezentate;
Prezentul avi este dat cu ........ voturi;
PREŞEDINTE,

SECRETAR,
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ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
PROCES VERBAL
încheiat azi,14 februarie 2022 cu ocazia şedinţei de lucru ordinare al Consiliului local
Sălacea,convocată în baza Dispoziţiei cu nr.21 din 02.02.2022 emisă de primarul comunei Sălacea;
La şedinţă participă toţi consilierii locali,un număr de 13(treisprezece).După citirea şi însuşirea în unanimitate de voturi al procesului verbal al şedinţei ordinare din 13
decembrie 2021,primarul comunei Sălacea anunţă ordinea de zi modificată ale şedinţei,după cum urmează;
!.-Aprobarea proiectului de hotărare privind utilizarea excedentului bugetar;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
2.-Aprobarea Darea de seamă pe anul 2021;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
3.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare;
4.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021- 2027;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
s.-Aprobarea Reţelei şcolare 2022 • 2023;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
6.-Aprobarea proiectului de hotărare privind Planul local de acţiuni privind incluziunea minorităţilor rome
din comuna Sălacea,pentru perioada 2021- 2027;;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
7.-Aprobarea proiectului de hotarare privind revocarea HCL privind închirierea prin concesiune a clădirii cu
teren aferent Cf.50097 Sălacea,din localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
8.-Aprobarea proiectului de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a clădirii cu teren aferent
Cf.nr.50097 Sălacea,din localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
9.-Aprobarea proiectului de hotarare privind închirirerea prin licitaţie publică al spaţiului de sub bloc cu
6 apartament din localitatea Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
IO.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru beneficiarii de ajutor social în cursul anului 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
11.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale
acordate la nivelul comunei Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
12.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Raportului semestrial privind activitatea
asistenţilor personali pe semestrul 11/2021;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
13.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare la nivelului comunei Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
14.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
15.-Aprobarea proiectului de hotărare pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile aferente familiei
ocupaţionale"Administraţie"din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
16.-Aprobarea Planului de Achiziţii Public pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
17.-Aprobarea proiectului de hotărare privind desemnarea reprezentantului Comunei Sălacea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la societatea A P Ă C A N A L N O R D V E S T SA.
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
18.-Diverse probleme
Ordinea de zi a fost supusă votului de către preşedintele de şedinţă,dl.Vida Attila şi a fost aprobată în unanimitate
de cei prezenţi;
Se trec la dezbaterea punctelor din ordinea de zi care au fost prezentate de primarul comunei cu sprijinul
aparatului de specialitate,fiind toate votate în unanimitate de cei prezenţi;

În cadrul diverselor;Au fost citite solicitările de fonduri băneşti din partea cultelor religioase recunoscute din
ţară,care au fost aprobate de către consilieri,s-a mai citit cererile ciobanilor Pmafiloiu şi Sufana,care solicită teren
pentru păşunatul oilor,consilierii au fost de acord,ca păşunatul să fie executată din păşunea Asociaţiei de crescători de
animale;
În cadrul şedinţei de lucru au fost adoptate un număr de 19(nouăsprezece)hotărari,care vor fi comunicate celor
interesaţi şi vor fi afişate public şi comunicate în MOF local,după verificarea lor de către Serviciul Juridic al Instituţiei
Prefectului - Judeţul Bihor,hotărarile adoptate sunt;

HOTĂRAREA
NR/DATA

TITLUL HOTĂRARII

1/02.14.2022
2/02.14.2022
3/02.14.2022
4/02.14.2022
5/02.14.2022
6/02.14.2022

Hot.de aprobare procesului verbal
Hot.de aprobare ordinii de zi
Hot.aprobare excedent.bugetar
Hot.de aprobare Dare de seamă/2021
Hot.aprobare buget local pe anul 2022
Hot.aprobare Strategiei de dezv.locală 2021 2027
7/02.14.2022
Hot.de aprobare Reţeau Şcolară 2022 - 2023
Hot.aprob.Plan Local de Acţiune ptr.romi
8/02.14.2022
9/02.14.2022
Hot.de revoc.HCL privind închiriere prin conces. a
clădirii din loc.Otomani
10/02.14.2022 Hot.privind aprob.închiriere prin licit.publ.a clăd.
cu teren aferent cu nr.Cf.50097 loc.Otomani
11/02.14.2022 Hot.privind aprob.închiriere prin licit.publ.al
spaţiului de sub Bloc cu 6 ap.Sălacea
12/02.14.2022 Hot.de aprob.Plan de acţiune a benefic.ajutorului
social/2022
13/02.14.2022 Hot.aprob.Plan de acţiune privind servicii sociale
pe anul 2022
14/02.14.2022 Hot.aprob.Raport semest.11/2021 privind activit.
asistenţilor personali
15/02.14.2022 Hot.aprob.nr.de posturi ptr.asist.personali/2022
16/02.14.2022 Hot.aprob.Stat de funcţii/2022
17 /02.14.2022 Hot.aprob. salar de baza aparatul de spec./2022
18/02.14.2022 Hot.aprob. Plan de Achizţii/2022
19/02.14.2022 Hot.de desemn.reprezentant la SC APA
CANAL.S.A

Modalit.de aprobare
Tcl.Tclf.Tclp.Vp.Vî.Vab.
13 13 13 13 - 13 13 13 13 - 13 13 13 13 - 13 13 13 13 - 13 13 13 13 - 13 13 13 13 - -

Obsv.

-

-

-

13 13
13 13
13 13

13 13 - 13 13 - 13 13 - -

-

13 13

13 13 - -

-

13 13

13 13 - -

-

13 13

13 13

- -

-

13 13

13 13 - -

-

13 13

13 13

- -

-

-

-

13
13
13
13
13

13 13 13 13 13 13 - 13 13 13 - 13 13 13 - 13 13 13 - -

-

-

-

-

Nefiind alte probleme şedinţa s-a sfărşit.

erai UAT,

