ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300
Nr.7 din 15 martie 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ

În baza prevederilor art.200,art.243,alin.(1) lit.e),art.249 alin.(4)Iit.c) din
O.U.G.Nr.57 /2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,vă
comunicăm în vederea efectuării controlului de legalitate următoarele dispoziţii;
DISPOZIŢIA
NR/DATA
39/01.03.2022
40/04.03.2022
41/08.03.2022
42/08.03.2022
43/14.03.2022
44/14.03.2022

TITLUL DISPOZIŢIEI
Dispoz.privind acorda.ajut.social familiei Kallai A.
Dispoz.privind ocup.prin concurs a unei funcţii publice vacante
din cadrul aparatului de specialit.al primarului com.Sălacea
Dispoz.privind.constit.Comis.de recepţie
Dispoz.privind.constit.Comis.de recepţie
Dispoz.constit.Comis.ptr.organiz.licit.publice CF 51137 Sălacea
Dispoz.constit.Comis.ptr.organiz.licit.publice CF 51040 Sălacea

Cu stimă,

OBSV.

-

-

ROMÂNIA
JUDETUL BIHOR
COMUNASALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel:0259463014;Fax:0259463275

DISPOZITIE
nr. 39/01.03.2022
privind acordarea ajutorului social familiei,cuantumul si modalitatile de plata pentru
doamna(domnul) KALLAI ALBERT
Primarul unitatii COMUNA SALACEA HORVATH BELA
Avand in vedere :
• Cererea d-lui/d-nei KALLAI ALBERT, domiciliat(a) in SALACEA, strada - Nr. 154 ,
insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si de declaratia privind
veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia;
intregistrata cu nr. 375/18.02.2022. (CNP 1540124052854)
• Referatul nr. 984/01.03.2022 prin care se propune stabilirea dreptului de acordare a
ajutorului social pentru familia d-lui/d-nei KALLAI ALBERT formata din 1 membri, cu
un venit total de 0.00 lei.
• Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art. 14 din Hotararea
Guvernului nr. 50/2011 si fisa de calcul întocmita in conformitate cu art. 15 (3), (4).
Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare, actualizata;
Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizata prin Legea nr. 342/2015,
pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri
de simplificare a acordării unor beneficii de asistentă socială, actualizata.

În temeiul art. 155 alin. 1, lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. 1, lit. b şi art. 199 din O.V. G. 57 I 2019privind Codul Administrativ

DISPUNE:
Art 1. Se stabileste acordarea ajutorului social pentru d-1/d-na KALLAI ALBERT, titularul
cererii numarul 375/18.02.2022 , incepand cu luna martie si pentru familia acestuia, formata din 1
persoane.
Art 2. Ajutorul social se acorda in suma de 149.00 lei si se plateste prin mandat postai de catre
Agentia Judeteana pentru Plati si lnspectie Sociala BIHOR incepand cu luna martie 2022.
Art 3. Se stabileste obligatia de a efectua O de ore de munca in folosul comunitatii si de a se
prezenta la Prirnaria comunei COMUNA SALA CEA
Art 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria COMUNA
SALACEA in tennen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007.
Art 5. Prezenta dispozitie va fi comunicata in termen de 5 zile de la data emiterii.
Art 6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de
asistenta sociala din cadrul Primariei COMUNA SALACEA.
Art 7. Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului cu:
- Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala BIHOR:
- Institutia Prefectului judetului BIHOR;
- Domnul/do mna KALLAI ALBERT din SALACEA, str. - Nr. 154
Primar
COMUNA Sq_r i ,u91-•---,.c,.
HORVA

Contrasemneaza,
Secr

ROMÂNIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel:0259463014;Fax:0259463275

REFERAT
nr. 984/01.03.2022
privind acordarea ajutorului social familiei
d-nei( d-lui) KALLAI ALBERT
Avand in vedere:
• Cererea d-lui/d-nei KALLAI ALBERT, domiciliat in SALACEA strada str. - Nr. 154 ,jud. Bihor,
insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si de declaratia privind veniturile
obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia; înregistrata cu nr.
375/18.02.2022, CNP 1540124052854;
• Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art.14 din Hotararea Guvernului nr.
50/2011 si fisa de calcul intocmita in conformitate cu art.15(3), (4).
• Familia d-lui/d-ei KALLAI ALBERT , este formata din 1 membri, cu un venit total de 0.00 lei.
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
actualizata;
Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizata prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistentă socială, actualizata.
În temeiul art. 155 alin. 1, lit. d , alin. 5 , lit. c , art. '196, alin. 1, lit. b şi art. 199 din O.U. G. 57
I 2019 - privind Codul Administrativ.
PROPUN:

acordarea ajutorului social pentru d-1/d-na KALLAI ALBERT, titularul cererii 375/18.02.2022,
incepand cu luna martie 2022, persoana singura. Ajutorul social se acorda in suma de 149.00 lei si se
plateste prin mandat posta} de catre Agentia Judetiana pentru Plati si Inspectie Sociala Bihor, incepand cu
luna martie 2022.
Primar
COMUNA SALACE
HORVAT
EL

Comuna Sălacea

Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax : 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

EMITENT PRIMAR

D I S P O Z I T I A nr. 40
din 04 martie 2022

Privind ocuparea prin concurs a unei funcţii publice vacante din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 1104 din 04.03.2022 întocmit în vederea pornirii demersurilor necesare
ocupării prin concurs a unei funcţii publice vacante din cadiul aparatului de specialitate al Primamlui
comunei Sălacea;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2022 p1ivind aprobarea organigramei, a statului
de personal şi a statului de funcţii pentm aparatul de specialitate al Primarului comunei Sălacea respectiv,
transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în funcţia publică de
consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadml Compartimentului Financiar Contabil;
Ţinând cont de necesitatea recmtării unui specialist cu atribuţii în stabilirea, constatarea şi controlul
impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de întârziere, a penalitatilor, a amenzilor si a 01icaror altor
venituri proprii ale bugetului local, respectiv funcţia publică vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional
principal din cadiul Compartimentului Financiar Contabil;
În baza prevederilor art. II din Legea nr. 203/16.09.2020 pentm modificarea şi completarea Legii nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit
cămia prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentm
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, pe durata stării de
alertă se pot desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentrn
posturile din autorităţile administraţiei publice locale;
Luând în considerare prevederile art. 466 - Ocuparea funcţiilor publice, alin. (2) lit. "a" din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărnia ocuparea funcţiilor publice vacante se face prin concurs,
coroborate cu prevederile alin. (3), conform căruia decizia privind alegerea modalităţii de ocupare a funcţiilor
publice prin concurs aparţine persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică, în condiţiile legii;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(]) lit.b) din O.UG.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Începerea demersurilor necesare privind organizarea şi desfăşurarea concursului de recmtare în
vederea ocupării a unui post, funcţie publică de execuţie vacantă, respectiv un post de consilier, clasa I, grad
profesional principal, Compaitiment Financiar Contabil din cadml aparatul de specialitate al Primamlui
comunei Sălacea„ având o durată n01mală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, potrivit art.
466 alin. (2) şi alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax : 0259-463014; Cod fi cal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Nr. 1I 04 din 04.03.2022

REFERAT

Privind propunerea de ocupare prin concurs a unei funcţii publice vaca
aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2022 privind aprobarea organigramei, a
statului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei
Sălacea respectiv, transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional
superior în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul
Compartimentului Financiar Contabil;
Ţinând cont de necesitatea recrutării unui specialist cu atribuţii în stabilirea, constatarea şi
controlul impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intârziere, a penalitatilor, a amenzilor si a
oricaror altor venituri proprii ale bugetului local, respectiv funcţia publică vacantă, de consilier, clasa
I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Financiar Contabil;
În baza prevederilor art. II din Legea nr. 203/16.09.2020 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, potrivit căruia prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările ulterioare, pe durata stării de alertă se pot desfăşura şi concursurile pentru ocuparea
posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile din autorităţile administraţiei publice locale;
Luând în considerare prevederile art. 466 - Ocuparea funcţiilor publice, alin. (2) lit. "a" din
OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, potrivit căruia ocuparea funcţiilor publice vacante se
face prin concurs, coroborate cu prevederile alin. (3), conform căruia decizia privind alegerea
modalităţii de ocupare a funcţiilor publice prin concurs apai1ine persoanei care are competenţa de
numire în funcţia publică, în condiţiile legii;
Faţă de cele arătate mai sus;
PROPUNEM

Emiterea dispoziţiei privind începerea demersurilor necesare privind organizarea şi
desfăşurai·ea concursului de recrutare în vederea ocupării a unui post, funcţie publică de execuţie
vacantă, respectiv un post de consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Financiar
Contabil din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Sălacea, având o durată n01mală a
timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, potiivit art. 466 alin. (2) şi alin. (3) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CIF 4784300
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR,
D I S P O Z I Ţ I A Nr.
din 08 martie 2022.-

41.-

Privind constituirea comisiei de recepţie la lucrarea - Lucrări de reconstruire
şemineu ornamental la Conacul Komaromi din Otomani
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, precum şi
H.G. nr. 395/2016 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.Văzând referatul cu nr. 1177 din 08.02.2022 întocmit de responsabil cu
achiziţii publice în cadrul aparatului propriu al primarului.
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ al României.
Primarul comunei Sălacea,
DISPUNE:
Art.1.-Se constituie Comisia de recepţie la lucrarea - Lucrări de
reconstruire şemineu ornamental la Conacul Komaromi din Otomani - în următoarea
componenţă:
1.- Szucs Gyorgy
2.- Kiss Edit
3.- Dande Judith

ref. cultural
consilier
consilier

Art.2.-Comisia se va întruni la data de 10 martie 2022, orele. 10.00.Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică cu,
-membrii Comisiei
-Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor
-la dosar
PRI
Hor

- preşedinte
- membru
- membru

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Nr. de înregistrare: 1177/08.02.2022

Aprobat
Primar
Horva

l' i.'(11 \l
Referat
Privind constituirea comisiei de recepţie la lucrarea - Lucrări de reconstruire ---·
şemineu ornamental la Conacul Komaromi din Otomani

Având în vedere contractul de lucrări nr. 7/2022 întocmit între COMUNA
SĂLACEA, judeţul Bihor în calitate de achizitor şi S.C. CRISSIUS CONSTRUCŢII &
MANAGEMENT S.R.L. în calitate de executant privind - Lucrări de reconstruire
şemineu ornamental la Conacul Komaromi din Otomani.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, precum
şi H.G. nr. 395/2016 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 temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ al României se propune domnului primar al comunei Sălacea
emiterea unei dispoziţii în acest scop.

Responsabil cu achiziţii publice
Szegecs Mignon-Imola

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CIF 4784300
COMUNASĂLACEA
PRIMAR,
D I S P O Z I Ţ I A Nr.
din 08 martie 2022.-

42.-

Privind constituirea comisiei de recepţie la lucrarea - Lucrări de repara/ii curente
la sistemul de canalizare exterioara la sediul poli/iei Să/acea
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, precum şi
H.G. nr. 395/2016 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.Văzând referatul cu nr. 1178 din 08.02.2022 întocmit de responsabil cu
achiziţii publice în cadrul aparatului propriu al primarului.
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ al României.
Primarul comunei Sălacea,
DISPUNE:
Art.1.-Se constituie Comisia de recepţie la lucrarea - Lucrări de repara/ii
curente la sistemul de canalizare exterioara la sediul poli/iei Să/acea - în următoarea
componenţă:
- preşedinte
- membru
- membru

ref. cultural
consilier
consilier

1.- Sajo Imre
2.- Munteanu Zsuzsanna
3.- Lukacs Barna

Art.2.-Comisia se va întruni la data de 10 martie 2022, orele. 10.00.Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică cu,
-membrii Comisiei
-Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor
-la dosar

PRIMAI/
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SECRET
T

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel .0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Nr. de înregistrare: 1178/08.02.2022

Aprobat

,,,_..

Referat
Privind constituirea comisiei de recepţie la lucrarea - Lucrări de reparaţii curente
la sistemul de canalizare exterioara la sediul poliţiei Sălacea
Având în vedere contractul de lucrări nr. 8/2022 întocmit între COMUNA
SĂLACEA, judeţul Bihor în calitate de achizitor şi S.C. CRISSIUS CONSTRUCŢII &
MANAGEMENT S.R.L. în calitate de executant privind - Lucrări de reparaţii curente
la sistemul de canalizare exterioara la sediul poliţiei Sălacea.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, precum
şi H.G. nr. 395/2016 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 temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul Administrativ al României se propune domnului primar al comunei Sălacea
emiterea unei dispoziţii în acest scop.

Responsabil cu achiziţii publice
Szegecs Mignon-Imola

ROMÂNIA
JUDEŢUL BillOR

CIF 4784300
COMUNASĂLACEA
PRIMAR,

D I S P O Z I Ţ I A Nr.
din 14 martie 2022-

4 3 .-

Privind constituirea Comisia pentru organizarea procedurii de licitaţie privind închirierea
imobilului clădire şi teren situat în sat Otomani nr. 231, comuna Să/acea, C.F. 51137, Nr. CAD
51137 şi 51137-Cl în vederea realizării unui punct de lucru
În conformitate cu prevederile art. 1167 alin 2 şi art. 1169 din Codul civil, referitoare la contracte,
Văzând Referatul de specialitate cu nr. 1281/14.03„2022 întocmit de responsabilul relaţiei cu publicul.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr. 1O din 14.02.2022 privind
închirierea prin licitaţie publică a imobilului clădire şi teren, situat în sat Otomani nr. 231, comuna Sălacea,
C.F. 51137, Nr. CAD 51137 şi 51137-Cl în vederea realizării unui punct de lucru
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) şi art. 338 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ al României.
Primarul comunei Sălacea,
D I S PUNE:
Se
Art. I.constituie Comisia pentru organizarea procedurii de licitaţie privind închirierea prin
licitaţie publică a imobilului clădire şi teren, aflat în domeniul public al UAT Sălacea, situat în sat
Otomani nr. 231, comuna Sălacea, C.F. 51137, Nr. CAD 51137 şi 51137-Cl în vederea realizării
unui punct de lucru,- în următoarea componenţă:
1.- Nagy Szabolcs Lajos
referent agricol
- preşedinte
2.- Lucia Avram
şef-contabil
- secretar
3. - Ioan Adrian Simon
consilier Relaţii cu publicul
- membru
4. - Szegecs Mignon Imola
consilier
- membru
5. - Reprezentant Ministerul Finanţelor (ANAF Bihor)
- membru
Art.2.- Supleanţii membrilor vor fi: Tatai Laura, consilier - preşedinte, Szucs Gyorgy Aron,
referent cultural - secretar, Barabas Bama, referent mediu - membru, Sandor Jozsef - casier,
membru respectiv, reprezentantul desemnat de ANAF Bihor.
Art. 3- Comisia se va întruni în şedinţa publică de deschidere a ofertelor pe data de 28.03.2022, ora
1I 00 la sediul UAT Comuna Sălacea, localitatea Sălacea m. 47, sala de şedinţă, pentru licitaţia
închirierii imobilului din sat Otomani nr. 231, comuna Sălacea.
Art.4.-Prezenta dispoziţie se comunică cu,
-membrii Comisiei
-Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor
-la dosar

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDETUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
teVfax.0259-463-275

Nr. de înregistrare: 1281 / 14.03.2022

Raport de specialitate privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
licitaţiei pentru închirierea prin licitaţie publică a imobilului clădire şi teren,
situat în sat Otomani nr. 231, comuna Sălacea, C.F. 51137,
Nr. CAD 51137 şi 51137-Cl în vederea realizării unui punct de lucru

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local Sălacea nr. 1O
din data de 14.02.2021 prin care consilierii locali au aprobat documentaţia
licitaţiei, inclusiv Caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a
imobilului clădire şi teren, aflat în domeniul public al comunei, situat în sat
Otomani nr. 231, comuna Sălacea, jud. Bihor, Carte Funciară nr. 51137, Nr.
CAD 5113 7 şi 5113 7-C 1 în vederea realizării unui punct de lucru ,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ al României, se propune domnului primar al
Comunei Sălacea emiterea unei dispoziţii privind constituirea comisiei de
evaluare a ofertelor licitaţiei închirierii prin licitaţie publică a imobilului clădire
şi teren, sat Otomani nr. 231, comuna Sălacea, C.F. 51137, Nr. CAD 51137 şi
51137-Cl în vederea realizării unui punct de lucru
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Privind constituirea Comisia pentru organizarea procedurii de licitaţie privind închirierea
imobilului ce aparţine domeniului public al Comunei Să/acea, compus din spaţiu comercial parter
bloc, sat Să/acea, nr. 37,judeţul Bihor, CF 51040 Cadastral 51040-Cl, suprafaţă utilă 168 mp,
destinat unui magazin de desfacere pentru mărfuri alimentare şi nealimentare.
În conformitate cu prevederile art. 1167 alin 2 şi art. 1169 din Codul civil, referitoare la contracte,
Văzând Referatul de specialitate cu nr. l 282/14.03 „ 2022 întocmit de responsabilul relaţiei cu publicul.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr. 11 din 14.02.2022 privind
închirierea prin licitaţie publică a imobilului ce aparţine domeniului public al Comunei Sălacea, compus din
spaţiu comercial parter bloc, sat Sălacea, nr. 37, judeţul Bihor, CF 51040 Cadastral 51040-CI, suprafaţă
utilă 168 mp, destinat unui magazin de desfacere pentru mărfuri alimentare şi nealimentare.
în temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) şi art. 338 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ al României.
Primarul comunei Sălacea,
DIS PUNE:
Art. I.- Se constituie Comisia pentru organizarea procedurii de licitaţie privind închirierea prin
licitaţie publică a imobilului clădire şi teren, aflat în domeniul public al UAT Sălacea, situat în sat
Otomani nr. 231, comuna Sălacea, C.F. 51137, Nr. CAD 51137 şi 51137-Cl în vederea realiză1ii
unui punct de lucru,- în următoarea componenţă:
1.- Nagy Szabolcs Lajos
referent agricol
- preşedinte
2.- Lucia Avram
şef-contabil
- secretar
3. - Ioan Adrian Simon
consilier Relaţii cu publicul
- membru
4. - Szegecs Mignon Imola
consilier
- membru
- membru
5. -Reprezentant Ministerul Finanţelor (ANAF Bihor)
Art.2.- Supleanţii membrilor vor fi: Tatai Laura, consilier - preşedinte, Szucs Gyorgy Aron,
referent cultural - secretar, Barabas Bama, referent mediu - membru, Sandor Jozsef - casier,
membru respectiv, reprezentantul desemnat de ANAF Bihor.
Art. 3- Comisia se va întruni în şedinţa publică de deschidere a ofertelor pe data de 28.03.2022, ora
13 ° 0 la sediul UAT Comuna Sălacea, localitatea Sălacea nr. 47, sala de şedinţă, pentru licitaţia
închirierii spaţiului comercial al imobiluluidin sat Sălacea nr. 37, comuna Sălacea.
Art.4.-Prezenta dispoziţie se comunică cu,
-membrii Comisiei
..---.- :stitutia Prefectului-Judetul Bihor
I a
,
____ ,
Contrase
retar general al UAT, Tatai Ti

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDETUL BIHOR
SĂLACEA NR.4 7
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primaria.salacea@gmail.com

www .salacea.ro
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tel/fax.0259-463-275
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Raport de specialitate privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
licitaţiei pentru închirierea prin licitaţie publică a imobilului ce aparţine
domeniului public al Comunei Sălacea, compus din spaţiu comercial parter
bloc, sat Sălacea, nr. 37,judeţul Bihor, CF 51040 Cadastral 51040-Cl,
suprafaţă utilă 168 mp, destinat unui magazin de desfacere
pentru mărfuri alimentare şi nealimentare.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local Sălacea nr. 11
din data de 14.02.2021 prin care consilierii locali au aprobat documentaţia
licitaţiei, inclusiv Caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a
imobilului ce aparţine domeniului public al Comunei Sălacea, compus din spaţiu
comercial parter bloc, sat Sălacea, nr. 37, judeţul Bihor, CF 51040 Cadastral
51040-Cl, suprafaţă utilă 168 mp, destinat unui magazin de desfacere pentru
mărfuri alimentare şi nealimentare,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ al României, se propune domnului primar al
Comunei Sălacea emiterea unei dispoziţii privind constituirea comisiei de
evaluare a ofertelor licitaţiei închirierii prin licitaţie publică a imobilului ce
aparţine domeniului public al Comunei Sălacea, compus din spaţiu comercial
parter bloc, sat Sălacea, nr. 37, judeţul Bihor, CF 51040 Cadastral 51040-Cl,
suprafaţă utilă 168 mp, destinat unui magazin de desfacere pentru mărfuri
alimentare si nealimentare.
Nume: SIMON Ioan Adrian

