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ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
CIF;4784300
HOTĂRAREA Nr.5.din 14 febr. 2022.Avand în vedere;

privind aprobarea bugetului local pe anul 2022;

Proiectul de hotărare împreună cu referatul de aprobarea al primarului Comunei
Sălacea;
Referatul de specialiate cu nr.150/11.01.2022 din partea Compartimentului de
contabilitate;
Avizul favorabil din partea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Sălacea;
Anunţul Public privind dezbaterea publică a proiectului bugetului local pe anul 2022;
Ţinand cont de prevederile Legii bugetului de stat nr.371/2022,a Legii Finanţelor publice
nr.273/2006,de Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioarea şi de
adresa AJFP nr.2368/2021;
În temeiul art.129 alin.4 lit.a şi art.196 alin.1 fit.a din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
Consiliul Local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRĂŞTE;
Art.1.-Se aprobă bugetul local pe anul 2022,conform Anexei nr.1,care face parte
integrantă la prezenta hotărare;
Art.2.-Prezenta hotărare se comunică cu;
Locuitorii comunei Sălacea
Primarului comunei Sălacea
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
Consiliul Judeţean Bihor
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor
Compartimentul de contabilitate
La dosar,pe site-ul primăriei,MOF Local;

PREŞEDI
Vida

I.OMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;

REFERAT DE APROBARE
Avand în vedere referatul de specialitate al serviciului de contabilitate privind aprobarea
indicatorilor bugetului local pe anul 2022 cu nr.150 DIN 11.01.2022.Ţinand cont de prevederile Legii bugetului de stat nr.371/2022,a Legii Finanţelor Publice
nr.273/2006,de Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi de adresa AJFP
Bihor;
Vazand anunţul public pentru dezbaterea publică a proiectului bugetului local pe anul 2021;
În temeiul art.129 alin.4) lit.a) şi art.196 alin.l)lit.a} din O.U.G.Nr.57 /2019 privind Codul
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,se propune Consiliului Local al comunei Sălacea
adoptarea unei Hotărari pentru aprobarea bugetului local al comunei Sălacea pe anul 2022,conform anexei la
prezentul referat;

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SALACEA
NR.150 DIN 11.01.2022

Privind

REFERAT
aprobarea indicatorilor ptr. bugetul local
pe anul 2022

Conform Legii bugetului nr.371/2021, a Legii Finantelor publice nr.273/2006 si
adresa AJFP Bihor nr.121/2022, s-a alocat pentru Comuna Salacea urmatorii indicatori care stau
la baza intocmirii bugetului local, bugetului de credite si bugetul de venituri

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
3.

BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Venituri proprii

48.02

MII LEI
TOTALAN

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

2.699,55
590,00

Sume allocate din cotelele defalcate din
impozitul pe venit ptr. Ecchilibrarea bugetelor
locale
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
Subventii
ptr.
Acordarea
ajutorului
ptr.incalzirea locuintelor cu combustibili
Varsaminte din S.F. in S.D
TOTAL VENITURI S.F.

04.02.04

1.022,00

11.02.00

979,00

11.06.00

873,00

42.34.00

40,00

ADMINISTRATIE
D.c. Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
d.c. fond de rezerva bugetara
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA
d.c. dobanzi aferente creditelor
ORDINE PUBLICA, SIGURANTA NATIONALA
D.c. - bunuri si servicii

37.03.00

51.02
10
20
54.02
50
55.02
30.01.02
61.02
20

-1.000,00
5.203,55
2.818,75
1.689,00
1.129,75
10,00
10,00
35,00
35,00
282,00
282,00

INVTAMANT
d.c. Bunuri si servicii
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
5. ALTE ACTIUNI SANITARE
d.c. bunuri si servicii
6 CULTURA,RELIGIE, RECREERE
D.c. Cheltuieli materiale
Alte cheltuieli/sustinere culte si sport/
7. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
de.cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Ajutor social
8. LOCUINTE SERVICII DEZVOLTARE
D.c. Bunuri si servicii
PROTECTIA MEDIULUI
d.c bunuri si servicii
9. TRANSPORTURI
d.c. Bunuri si servicii
4.

65.02
20
57
59
66.02
20
67.02
20
59
68.02
10
20
57
70.02
20
74.02
20
84.02
20

383,00
341,00
20,00
22,00
4,00
4,00
142,20
65,00
77,20
858.60
390,60
28,00
440,00
350,00
350,00
230,00
230,00
90,00
90,00
5.203,55

37.02.04
48.02.01

1.000,00
3.300,00

48.02.02

600,00

48.02.04

540,00

TOTAL CHELTUIELI S.F

1.
2
3.
4.

1
2.
3.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Varsaminte din SF în SO
Sume primite in contul platilor efectuate în
anul curent FEDR
Sume primite in contul platilor efectuate in
anii anteriori FEDR
Sume primite în contul platilor efectuate în
anul curent FEADR
TOTAL VENITURI S.D

5.440,00

51.02
71
65.02
58
67.02
58
71
81.04

ADMINISTRATIE
d.c. chelt.de capital
INVATAMANT
d.c prioecte FEDR
CULTURA, RELIGIE, RECREERE
d.c. - proiecte FEDR
Chelt.de capital
Rambursari de credite
2

250,00
250,00
500,00
500,00
3.290,00
490,00
200,00
2.600,00

4.
5.
6.

LOCUINTE, SERVICII, DEZVOLTARE
d.c. finantare externa nerambursabila
Rambursari credite
PROTECTIA MEDIULUI
d.c. cheltuieli de capital
TRANSPORTURI
d.c. proiecte FEADR

70.02
58.01
81.04
74.02
70
84.02
58

TOTAL CHELTUIELI S.D.

1.200,00
400,00
800,00
50,00
50,00
150,00
150,00
5.440,00

BUGETUL DE CREDITE
1

SUME AFERENTE CREDITELOR INTERNE

41.07.02

TOTAL VENITURI
1
2

CULTURA,RECREERE, RELIGIE
d.c. proiecte cu finantare externa
LOCUINTE SERVICII DEZVOLTARE
d.c. proiecte cu finantare externa
TOTAL CHELTUIELI S.F.
BUGETUL DE VENITURI PROPRII
1. CULTURA ,RELIGIE
67.10.
d.c. transferuri 51.01.01
TOTAL CHELTUIELI

67.07
58
70.07
58

Mii lei
3.400,00
3.400,00

2.600,00
2.600,00
800,00
800,00
3.400,00

25,75
25,75
25,75

Propun Consiliului Local al Comunei Salacea, aprobarea bugetului conform
indicatorilor de mai sus, la partea de venituri si la partea de cheltuieli.

Salacea la ,11.02.2022
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ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

1.

Anexă la HCL NR.5/2022.-

BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

MII LEI
TOTALAN

Venituri proprii

48.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

2.699,55
590,00

Sume allocate din cotelele defalcate din
impozitul pe venit ptr. Ecchilibrarea bugetelor
locale

04.02.04

1.022,00

Sume defalcate din TVA ptr.finantarea
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor

11.02.00

979,00

11.06.00

873,00

42.34.00

40,00

7.

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
Subventii
ptr.
Acordarea
ajutorului
ptr.incalzirea locuintelor cu combustibili
Varsaminte din S.F. in S.D

1.

ADMINISTRATIE

2.
3.
4.
5.
6.

TOTAL VENITURI S.F.

D.c. Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii

2.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

3.
4.

d.c. fond de rezerva bugetara

d.c. dobanzi aferente creditelor

ORDINE PUBLICA, SIGURANTA NATIONALA
D.c. - bunuri si servicii

INVTAMANT

d.c. Bunuri si servicii
Asistenta sociala
Alte cheltuieli

37.03.00

51.02
10

20
54.02
50
55.02
30.01.02
61.02
20
65.02
20
57
59

-1.000,00
5.203,55
2.818,75
1.689,00
1.129,75
10,00
10,00
35,00
35,00
282,00
282,00
383,00
341,00
20,00
22,00

5.
6

7.

8.

9.

ALTE ACTIUNI SANITARE
d.c. bunuri si servicii
CULTURA,RELIGIE, RECREERE
D.c. Cheltuieli materiale
Alte cheltuieli/sustinere culte si sport/
ASIGURARI 51 ASISTENTA SOCIALA
de.cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Ajutor social
LOCUINTE SERVICII DEZVOLTARE
D.c. Bunuri si servicii
PROTECTIA MEDIULUI
d.c bunuri si servicii
TRANSPORTURI
d.c. Bunuri si servicii

66.02
20
67.02
20
59
68.02
10
20
57
70.02
20
74.02
20
84.02
20

4,00
4,00
142,20
65,00
77,20
858.60
390,60
28,00
440,00
350,00
350,00
230,00
230,00
90,00
90,00
5.203,55

37.02.04
48.02.01

1.000,00
3.300,00

48.02.02

600,00

48.02.04

540,00

TOTAL CHELTUIELI S.F

1.
2
3.
4.

1
2.

3.

4.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Varsaminte din SF in SO
Sume primite in contul platilor efectuate in
anul curent FEDR
Sume primite in contul platilor efectuate in
anii anteriori FEDR
Sume primite in contul platilor efectuate în
anul curent FEADR
TOTAL VENITURI S.D

ADMINISTRATIE
d.c. chelt.de capital
INVATAMANT
d.c prioecte FEDR
CULTURA, RELIGIE, RECREERE
d.c. - proiecte FEDR
Chelt.de capital
Rambursari de credite
LOCUINTE, SERVICII, DEZVOLTARE
d.c. finantare externa nerambursabila
Rambursari credite

2

5.440,00

51.02
71
65.02
58
67.02
58
71
81.04
70.02
58.01
81.04

250,00
250,00
500,00
500,00
3.290,00
490,00
200,00
2.600,00
1.200,00
400,00
800,00

5.
6.

PROTECTIA MEDIULUI
d.c. cheltuieli de capital
TRANSPORTURI
d.c. proiecte FEADR

74.02
70
84.02
58

TOTAL CHELTUIELI S.D.

BUGETUL
1

DE CREDITE

SUME AFERENTE CREDITELOR INTERNE

41.07.02

TOTAL VENITURI
1
2

50,00
50,00
150,00
150,00
5.440,00

CULTURA,RECREERE, RELIGIE
d.c. proiecte cu finantare externa
LOCUINTE SERVICII DEZVOLTARE
d.c. proiecte cu finantare externa
TOTAL CHELTUIELI S.F.

67.07
58
70.07
58

Mii lei
3.400,00
3.400,00

2.600,00
2.600,00
800,00
800,00
3.400,00

BUGETUL DE VENITURI PROPRII
1. CULTURA ,RELIGIE
67.10.
d.c. transferuri 51.01.01
TOTAL CHELTUIELI

"
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25,75
25,75
25,75

..,PRIMAR, ..:
Horvath
Bela
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Contrasemneaz V,
Secretar ge
UAT,
Tatai Tibor
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t;ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300
Nr.562/02.02. 2022.ANUNŢ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică,modificată şi completată,Primăria Comunei Sălacea aduce la cunoştinţa publică;PROIECTUL
BUGETULUI LOCAL OE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI SĂLACEA PE ANUL 2022 - Secţiunea
Funcţionarea;Secţiunea Dezvoltare;
Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli poate fi consultat;
-la sediul Primăriei comunei Sălacea nr.47,la serviciul de contabilitate;
Precizăm faptul ca,Proiectul de buget poate suferi modificări pana la data aprobării în cadrul
şedinţei Consiliului Local Sălacea,care va avea loc la 14.02.2022;
În conformitate cu prevederile art.7 alin.4)din Legea nr.52/200,începand cu data afişării 02.02.2022 şi pana la data de 11.02.2022 se pot trimite în scris propuneri,sugestii şi opinii cu valoare de
recomandare privind conţinutul proiectului de buget supus dezbaterii publice transmise la;
nr.fax 0259/463275
depuse la Registratura instituţiei
prin e- mail la adresa;primaria.salacea@gmail.com
Materialele transmise vor purta menţiunea; "Referitor la proiectul de hotărare privind aprobarea
bugetului local pe anul 2022"
Precizăm faptul ca proiectul de buget a fost intocmot fără a avea următoarele informaţii;
1.-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru anul 2022 de la Consiliul Judeţean Bihor;
Anunţul privind şedinţa publică în care va fi discutat proiectul de hotărare se va afişa la sediul
instituţiei;
071.'•1

edite

Ordona o
Ho at

.
/

(

', _

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
HOTĂRÂRE nr.6
din 14 februarie 2022.privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021 - 2027 a
unităţii administrativ teritoriale Sălacea, judeţul Bihor
Luând în considerare argumentele prezentate în referatul de aprobare al domnului
primar, care pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri,
Având în vedere raportul de specialitate şi avizul din partea Comisiei buget
finanţe;,
Tinand cont de Dispoziţiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
În temeiul art. 129, alin (2) - lit. e), completat de prevederile alin (4) - lit. e), alin
(14) precum şi prevederile art. 139 alin. (1) şi prevederile art. 196, alin (1 ), lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRĂŞTE;
Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021 - 2027 a
unităţii administrativ teritoriale Sălacea, judeţul Bihor.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Sălacea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,
- Primarului al Comunei Sălacea.

r
Contras
Secreta
Tata

ză:
U

ANUNŢ
privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Sălacea,judeţul Bihor,pentru perioada 2021
-2027;
Strategia de dezvoltare locală reprezintă unul din factorii cei mai importanţi care susţin
procesele de dezvoltare locală,contribuind semnificativ la creşterea absorbţiei fondurilor europene
nerambursabile,a capacităţii instituţionale,la transparenţa actului de guvernare locală,la îmbunătăţirea
serviciilor oferite cetăţenilor şi implicit va contribui la îmbunătăţirea şanselor unei creşteri economice şi
sociale durabile şi inteligente;
În consecinţă,acest tip de strategie clarifică pe termen mediu şi lung,care sunt direcţiile şi
domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii,de aceea dorim să reflecte cat mai fidel
posibilităţile reale de dezvoltare ale comunităţii;
În acest sens considerăm ca implicarea comunităţii va contribui la furnizarea unui real şi util
instrument de planificare în vederea dezvoltării durabile a comunei Sălacea;
Faţă de cele precizate mai sus,aşteptăm cu interes propunerile dumneavostră de
proiecte,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de strategie supus consultării
publice,care se pot depune pana la data de 25 ianuarie 2022;
Observaţiile şi propunerile pot fi depuse la sediul Primăriei comunei Sălacea,judeţul Bihor;
Iniţiator: Primăria comunei Sălacea,judeţul Bihor;
Elaborator; Actual Vest Consulting SRL Oradea;

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

H O T Ă R Â R E A Nr.7.din 14 febr.2022.-

privind aprobarea reţelei Unităţilor de învăţământ care va funcţiona în anul şcolar
2022 - 2023 în comuna Sălacea.Cunoscând raportul de avizare favorabilă a comisiei de specialitate pentru
cultură,învăţământ,sănătate,familie,muncă,protecţia socială.Văzând avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor nr.19033 din 22.12.2021.În temeiul prevederilor art.129 alinl şi 2,alin. 7 lit.a,art.133 alin.1,art.139 alin.1,art.196
alin.1 lit.a din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRĂŞTE:
Art.2.- Se aprobă reţea Unităţilor de învăţământ care va funcţiona în anul şcolar
2022 - 2023 în comuna Sălacea,judeţul Bihor,conform Anexei 1,care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.Art.2.- -Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
Şcoala Gimnazială Balasko Nandor Sălacea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor
Primarul comunei Sălacea

Contrasemnează,
Secretar g nera AT,

RROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

Anexa Nr.l la HCL
Nr.7/14.02.2022;

REŢEA PROPUSA 2022 - 2023

Nr.
crt.

Judeţ

Mediu
Urban/Rural

Denumirea unităţii de
învăţământ cu
personalitate juridicăAdresa Nr. telefon/fax/email/niveluri de
învăţământ

Denumirea unităţii de
învăţământ fara
personalitate juridică
(arondată)-Adresa Nr.
telefon/fax/email/niveluri de
învăţământ

SCOALA GIMNAZIALA
"BALASK6 NANDOR"
SALACEA
PRIMAR, GIMNAZIAL
Sat Sălacea, comuna Sălacea,
nr.31 cod poştal 417445, tel/fax
0259/463046, e-mail:
salacea.scoala@gmail.com

1

BIHOR

RURAL

PRIMAR
Sat Sălacea, comuna Sălacea,
nr.317
ŞCOALA PRIMARĂ NR.1
OTOMANI
PRIMAR
Sat Otomani, comuna
Sălacea, nr.27 4A, cod
poştal 417 446, tel:
0259/464007
GRADINIŢA CU
PROGRAM NORMAL NR.1
SĂLACEA
PREŞCOLAR
Sat Sălacea nr.320, cod
poştal 417 445
GRĂDINIŢA CU
PROGRAM NORMAL NR.2

Observaţ

OTOMANI
PREŞCOLAR
Sat Otoamni, nr.2738,
com.Sălacea, cod poştal
417446

PREȘEDINȚE COMISIE ÎNVĂŢĂMÂNT,
Prof. Kiss Edit

'ROMANIA

JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

H O T A R A R E A Nr.8.din 14 februarie 2022.-

privind constituirea GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ,
a GRUPULUI DE LUCRU LOCAL pentru problemele romilor şi
aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA
MINORITĂŢILOR ROME DIN COMUNA SĂLACEA, pe perioada 2021-2027

Consiliul Local Sălacea,întrunită în şedinţa de lucru din 14 februarie 2022;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României, nr. 18/2015
privind Strategia de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome,
capitolul 11 - Etape esenţiale şi instituţii responsabile, subcapitolul 2 - Etape
organizatorice, lil.b) punctul (v), Grupul de lucru local (GLL) este format din expertul
local pentru romi, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, membri ai Consiliului
Local (inclusiv consilieri aparţinând minorităţii rome), membri ai organizaţiilor
neguvernamentale şi un delegat al comunităţii locale a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome din cadrul GIL, al cărei scop este asigurarea incluziunii socioeconomice a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin implementarea unor
politici integrate în domeniile: educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate, locuire,
cultură şi infrastructură social.
La nivel local trebuie să se înfiinţeze Grupul de iniţiativă locală (GIL) şi Grupul de lucru
local (GLL), prin hotărârea consiliului local.
Potrivit atribuţiilor stabilite în Strategia Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, Grupul de lucru local elaborarează
planul local de măsuri prin armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesul
de facilitare comunitară în cadrul GIL sau identificate de către autorităţile publice
locale. Planul de acţiune va fi asumat de către Consiliul Local prin hotărâre.
În temeiul art. 129, alin. (]), alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c", art. 139 alin. (]) şi ale
196
art.
alin. (1) lit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;

În unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea Grupului de Iniţiativă Locala (GIL) la nivelul
comunei Sălacea în următoarea componenţă:
Preşedinte: Horvath Bela, primarul comunei Sălacea
Vicepreşedinte: Vida Atila - Jozsef, viceprimarul comunei Sălacea
Secretariatul tehnic: Nagy Szabolcs - Lajos - referent agricol
Art. 2. Se aprobă constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul comunei
Sălacea în următoarea componenţă:
Membru: Lakatos Robert - reprezentantul romilor din localitatea Sălacea

comuna Sălacea.

Membru: Daroczi Bela - reprezentantul romilor din localitatea Otomani
Membru: Kiss Edit - director Şcoala Gimnazială „Balasko Nandor" din
Membru: Onilă Constantin - şef serviciu Poliţie Locală
Membru: Kokovics Annnamaria - asistent comunitar
Membru: Nagy Szabolcs - Lajos - expert local pentru romi

Art. 3 . Se aprobă Planul local de acţiuni privind incluziunea minorităţilor rome din
comuna Sălacea , pentru pe perioada 2021-2027 , Anexa 1 la prezentul proiect de hotarâre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Sălacea şi expertul local pentru romi din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
- Primarul comunei Sălacea
- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare
- mapă hotărâri
- dosar şedinţă

PREŞEDI
Vida
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind constituirea GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ,
a GRUPULUI DE LUCRU LOCAL pentru problemele romilor şi
aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA
MINORITĂŢILOR ROME DIN COMUNA SĂLACEA, pe perioada 2021-2027

Consiliul Local Sălacea,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României, nr. 18/2015 privind Strategia de
Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, capitolul 11 - Etape esenţiale şi instituţii
responsabile, subcapitolul 2 - Etape organizatorice, lit.b) punctul (v), Grupul de lucru local (GLL) este
format din expertul local pentru romi, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, membri ai Consiliului
Local (inclusiv consilieri aparţinând minorităţii rome), membri ai organizaţiilor neguvernamentale şi un
delegat al comunităţii locale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din cadrul GIL, al cărei scop
este asigurarea incluziunii socio- economice a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin
implementarea unor politici integrate în domeniile: educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate, locuire,
cultură şi infrastructură social.
La nivel local trebuie să se înfiinţeze Grupul de iniţiativă locală (GIL) şi Grupul de lucru local (GLL),
prin hotărârea consiliului local.
Potrivit atribuţiilor stabilite în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome, Grupul de lucru local elaborarează planul local de măsuri prin armonizarea
principalelor nevoi identificate prin procesul de facilitare comunitară în cadrul GIL sau identificate de
către autorităţile publice locale. Planul de acţiune va fi asumat de către Consiliul Local prin hotărâre.
În temeiul art. 129, alin.(]), alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c", art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin.
(]) lit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă constituirea Grupului de Iniţiativă Locala (GIL) la nivelul comunei Sălacea
în următoarea componenţă:
Preşedinte: Horvath Bela, primarul comunei Sălacea
Vicepreşedinte: Vida Atila - Jozsef, viceprimarul comunei Sălacea
Secretariatul tehnic: Nagy Szabolcs - Lajos - referent agricol
Art. 2. Se aprobă constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul comunei Sălacea în
următoarea componenţă:
Membru: Lakatos Robert - reprezentantul romilor din localitatea Sălacea
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Membru: Daroczi Bela - reprezentantul romilor din localitatea Otomani
Membru: Kiss Edit - director Şcoala Gimnazială „Balasko Nandor'' din comuna Sălacea.
Membru: Onilă Constantin - şef serviciu Poliţie Locală
Membru: Kokovics Annnamaria - asistent comunitar
Membru: Nagy Szabolcs - Lajos - expert local pentru romi
Art. 3 . Se aprobă Planul local de acţiuni privind incluziunea minorităţilor rome din comuna
Sălacea, pentru pe perioada 2021-2027 , Anexa I la prezentul proiect de hotarâre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Sălacea şi
expertul local pentru romi din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
- Primarul comunei Sălacea
- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare
- mapă hotărâri
- dosar şedinţă

Expert Io
Nagy S....,,,,-r-r

Avizat pentru legalitate ,
Secretar general UAT,
TataiTib
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Nr.147 din 11.01.2022.RAPORT DE SPECIALITATE
privind constituirea GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ,
a GRUPULUI DE LUCRU LOCAL pentru problemele romilor şi
aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA
MINORITĂŢILOR ROME DIN COMUNA SĂLACEA, pe perioada 2021-2027

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 18/2015 publicată în Monitorul Oficial al
României, nr.49/21.01.2015, a fost aprobată Strategia Guvernului României de Incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020. Astfel , au fost
stabilite o serie de măsuri organizatorice de care sunt responsabile mai multe structuri, atât Ia .
nivel central cât şi Ia nivel local.
Printre aceste măsuri se numără ş1 organizarea la nivel local a Grupului de Lucru
Local(GLL) şi a Grupului de Iniţiativă Locală ( GIL) care urmează a fi constituite prin
Hotărâre Consiliului Local şi vor fi formate din: expertul local pentru romi , reprezentanţi ai
instituţiilor publice locale, membrii ai Consiliului Local, membrii ai organizaţiilor
neguvernamentale (inclusiv cele ale romilor) şi un delegat a comunităţii locale a romilor din
Grupul de Iniţiativă Locală
Grupul de Lucru Local pentru Incluziunea minorităţii rome din comuna Sălacea , judeţul
Bihor va îndeplini următoarele atribuţii:
I. -Elaborează şi aprobă Planul Local de Acţiune privind Incluziunea minorităţii rome,
stabilit în baza Strategiei Guvernului României şi a procesului de identificare şi selecţie a
principalelor nevoi ale comunităţilor de romi;
2 -Supune spre aprobare Consiliul Local al Comunei Sălacea , Planul Local de Acţiune
privind Incluziunea minorităţii rome
3 -Transmite Biroului Judeţean pentru Romi Planul Local de Acţiune privind Incluziunea
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4 -monitorizează implementarea măsurilor din Planul Local de Acţiune privind Incluziunea
minorităţii rome şi face propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora
5 - întocmeşte rapoarte semestriale de progres privind implementarea Planului Local de
Acţiune şi transmite Biroului Judeţean pentru Romi şi Agenţiei Naţionale pentru Romi
6 - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Stregia României de Incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2021-2027.
Principalele domenii de acţiune la nivelul comunei Sălacea, sunt: educaţia , sănătatea ,
ocuparea , locuirea şi mica infrastructură, cultură, prevenirea şi combaterea discriminării,
ordinea publică, administraţia.
Urmare celor de mai sus propun aprobarea constituirii Grupului local de lucru şi a
Grupului de iniţiativă locală şi aprobarea Planului de acţiune local privind incluziunea
cetăşenilor români aparinând minorităţii rome adoptat de către Grupul de lucru local şi Grupul
de iniţiativă locală pentru perioada 2021-2022.
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Nr.fir.. .. din.1/; J:?:#!. ......... .

REFERAT DE APROBARE
privind constituirea GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ,
a GRUPULUI DE LUCRU LOCAL pentru problemele romilor şi
aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA
MINORITĂŢILOR ROME DIN COMUNA SĂLACEA, pe perioada 2021-2027

Primarul comunei Sălacea ,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României, nr. 18/2015 privind Strategia
de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, capitolul I I - Etape esenţiale şi
instituţii responsabile, subcapitolul 2 - Etape organizatorice, lit.b) punctul (v), Grupul de lucru local
(GLL) este format din expertul local pentru romi, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale,
membri ai Consiliului Local (inclusiv consilieri aparţinând minorităţii rome), membri ai
organizaţiilor neguvernamentale şi un delegat al comunităţii locale a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome din cadrul GIL, al cărei scop este asigurarea incluziunii socio- economice a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin implementarea unor politici integrate în
domeniile: educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate, locuire, cultură şi infrastructură social.
La nivel local trebuie să se înfiinţeze Grupul de iniţiativă locală (GIL) şi Grupul de lucru local
(GLL), prin hotărârea consiliului local.
Potrivit atribuţiilor stabilite în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome, Grupul de lucru local elaborarează planul local de măsuri prin
armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesul de facilitare comunitară în cadrul GIL
sau identificate de către autorităţile publice locale. Planul de acţiune va fi asumat de către
Consiliul Local prin hotărâre.
Ca urmare a celor prezentate mai sus,
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PROPUN
analizarea proiectului de hotarâre privind constituirea GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ,
a GRUPULUI DE LUCRU LOCAL pentru problemele romilor şi aprobarea PLANULUI LOCAL
DE ACŢIUNI PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂŢILOR ROME DIN COMUNA SĂLACEA,
pe perioada 2021-2027 acestea având următoarea componenţă:
Grup de Iniţiativă Locală (GIL)
Preşedinte - Horvath Bela - Primarul comunei Sălacea
Vicepreşedinte - Vida Attila - Jozsef- Viceprimarul comunei Sălacea
Secretariatul tehnic - Nagy Szabolcs - Lajos - expert local pentru romi
Grup de Lucru Local ( GLL)

Sălacea.

Membru: Lakatos Robert- reprezentantul romilor din Sălacea
Membru: Daroczi Bela- reprezentantul romilor din localitatea Otomani
Membru: -Kiss EDIT director Şcoala Gimnazială „Balasko Nan dor" din comuna
Membru: Onilă Constantin - şef serviciu Poliţie Locală
Membru: Kokovics Ananmaria - asistent comunitar
Membru: Nagy Szabolcs - Lajos - expert local pentru romi
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Planul local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome 2021-2027
1. EDUCAŢIE
Obiective: (1) Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învăţământ, pentru a
sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.
(2) Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi
eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte
criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.
MĂSURI RESPONSABIL TERMEN Interval de evaluare S - Semestrial A - Anual
SURSE DE FINANŢARE;Buget de stat,buget local(permanent)sponsorizări
REZULTATE PRECONIZATE
1. Extinderea, derularea, monitorizarea şi mediatizarea programelor de sprijin care vizează
stimularea participării şcolare, reducerea absenteismului şi obţinerea succesului şcolar în
învăţământul preuniversitar -Autoritatea publică locală (Consiliul Local, Primărie) Conducerea Şcolii
Generale cu clasele I-VIII Sălacea -ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia grupurilor dezavantajate
şi cu experienţă în domeniu -reducerea abandonului şcolar în rândul copiilor de etnie romă, creşterea
promovabilităţii acestora
2. Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la
educaţie de calitate la toate nivelurile sistemului public de învăţământ prin dezvoltarea unor
programe de tip „Şcoala de după şcoală", ,,A doua şansă" şi de corectare a abandonului şcolar,
pentru copiii şi tinerii care au părăsit şcoala înainte de terminarea învăţământului obligatoriu Autoritatea publică locală (Consiliul Local, Primărie) - Conducerea Şcolii Generale cu clasele I-VIII
Sălacea -ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia grupurilor dezavantajate şi cu experienţă în
domeniu -Partenerii sociali -Reprezentanţi ai minorităţii rome permanent -scăderea numărului de
persoane analfabete
2 3. Dezvoltarea unui program de tip „Şcoala după şcoală", la Scoala Generala cu clasele I-VIII Sălacea
Autoritatea publică locală (Consiliul local, Primărie) - Reprezentant şcoli - conform GLL -ONG-urile cu
atribuţii legate de educaţia grupurilor dezavantajate şi cu experienţă în domeniu -Partenerii sociali stimularea continuării studiilor - socializarea si dezvoltarea aptitudinilor de comunicare si afirmare în
societate ale copilului

4. Continuarea aplicării măsurii privind acordarea de locuri speciale pentru elevii romi, la admiterea
în învăţământul liceal, profesional, postliceal şi superior Inspectoratul Şcolar Reprezentanţi ai
minorităţii rome -creşterea gradului de ocupare a locurilor speciale alocate de către MECTS, elevilor
romi în sistemul de învăţământ
5. Organizarea de concursuri, activităţi extraşcolare, extracurriculare şi tabere şcolare care să ofere
facilităţi copiilor/elevilor proveniţi din grupuri dezavantajate Autoritatea publică locală (Consiliul
Local, Primărie) ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia grupurilor dezavantajate şi cu experienţă în
domeniu Reprezentanţi ai minorităţii rome Conducerea Şcolii Generale cu clasele I-VIII Sălacea perscaderea ratei abandonului şcolar prin atragerea către instituţia şcolară, a copiilor romi
6. Angajarea unui mediator şcolar, aparţinând minorităţii rome Autoritatea publică locală (Consiliul
Local, Primărie) Inspectoratul Şcolar-mediere şcolară între comunitatea romă şi şcoală,
7. - Implementarea unor programe şi activităţi de educaţie parentală şi de încurajare a participării
părinţilor romi la procesul educaţional din şcoală şi din afara ei. Autoritatea publică locală (Consiliul
Local, Primărie) Conducerea Şcolii Generale cu clasele I-VIII Sălacea permanent

- creşterea

interesului părinţilor pentru educaţia copiilor lor
8. Organizarea unor campanii de promovare a diversităţii, de prevenire a discriminării în învăţământ
şi referitoare la importanţa educaţiei preşcolare, gimnaziale, de prevenire a absenteismului şi
abandonului şcolar, a abuzului şi a neglijării copilului Organizarea lunară de întâlniri între liderii
comunităţilor de romi, părinţii elevilor romi şi cadrele didactice din instituţiile de învăţământ, în
vederea încurajării participării şcolare a tinerilor romi ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia
grupurilor dezavantajate şi cu experienţă în domeniu Reprezentanţi ai minorităţii rome Informarea
categoriilor diferite de beneficiari cu privire la serviciile disponibile în şcoli, grădiniţe.Monitorizar ea
calităţii serviciilor de sprijin existente, precum şi a celor de consiliere şi orientare/tutorat specifice
grupurilor dezavantajate
B. OCUPARE
Obiectiv: Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând minorităţii romilor
şi creşterea atractivităţii pentru investiţii.
MĂSURI RESPONSABIL TERMEN Interval de evaluare S - Semestrial A - Anual
SURSE DE FINANŢARE-buget de stat,bugete locale„fonduri structurale,sponsorizări din partea
partenerilor locali
REZULTATE PRECONIZATE
1. 1. Promovarea antreprenorialului în rândul comunităţilor locale cu un procent însemnat de
populaţie aparţinând minorităţii romilor ca soluţie pentru activarea partenerilor locali şi găsirea
soluţiilor pentru problemele complexe ale comunităţilor locale. -ANR -Autoritatea publică locală
(Consiliul

Judeţean,

Consiliul

Local,

Primărie)

-Parteneri

sociali

-îmbunătăţirea

situaţiei

socioeconomică a populaţiei rome
2. Identificarea unor oportunităţi de muncă bazate pe flexicuritate pentru grupurile vulnerabile, în
special pentru femeile aparţinând minorităţii romilor (locuri de muncă flexibile, dar având asigurări

sociale plătite), activităţi generatoare de venit şi mici afaceri pentru familii, programe de ucenicie sau
tutorat, concomitent cu asigurarea suportului pentru accesul la serviciile de educaţie şi îngrijire:
creşe şi grădiniţe, , şcoală după şcoală". Partenerii sociali Reprezentanţi ai minorităţii rome
Autoritatea publică locală (Consiliul Local, Primărie) AJOFM - Punct de lucru Oradea - scăderea
numărului de persoane fără loc de muncă din rândul femeilor rome
4 3. Identificarea modalităţilor de recunoaştere a competenţelelor profesionale ale cetăţenilor
aparţinând minorităţii rome, obţinute în afara cadrului formal, în scopul facilitării incluziunii pe piaţa
muncii. AJOFM - Punct de lucru Oradea Autoritatea publică locală (Consiliul Judeţean, Consiliul Local,
Primărie) Parteneri sociali- scăderea numărului de persoane fără loc de muncă din rândul romilor Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând minorităţii rome şi creşterea
atractivităţii pentru investiţii.
4. Acordarea serviciilor de consiliere profesională persoanelor aflate în dificultate, inclusiv pentru
membrii minorităţii romilor, în vederea reintegrării sociale: -identificarea surselor de finanţare
pentru demararea de activităţi pe cont propriu, sprijin pentru pregătirea unui CV şi pentru
participarea la un interviu, găsirea unui loc de muncă, - AJOFM - Punct de lucru Oradea Reprezentanţi ai minorităţii rome -Autoritatea publică locală (Consiliul Local, Primărie prin serviciul
de specialitate) - ONG - uri locale; - scăderea numărului de persoane fără loc de muncă din rândul
romilor. Creşterea participării a şomerilor la cursuri de formare profesională
5. Selectarea, consilierea şi îndrumarea persoanelor de etnie romă aflate în căutarea unui loc de
muncă, persoane care nu au finalizat studiile primare sau gimnaziale, spre unităţile de învăţământ Autoritatea publică locală - prin serviciul de specialitate Reprezentant şcoli - conform GLL
permanent A Surse locale -reducerea numărului de persoane fără studii
6. Desfăşurarea activităţilor de informare şi consiliere profesională şi mediere pentru persoanele
aflate în evidenţa AJOFM,prin: - includerea persoanelor de etnie romă în servicii de consultanţă şi
asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri pe cont
propriu; - întâlniri cu reprezentanţi ai etniei rome, precum şi întâlniri în comunităţile de romi de pe
raza comunei, cu cetăţenii de etnie romă, pentru a-i informa despre modalităţile de ocupare şi
formare profesională, precum şi informarea acestora despre organizarea Bursei locurilor de muncă. AJOFM - Punct de lucru Oradea-Reprezentanţi ai minorităţii rome -Autoritatea publică locală
(Consiliul Local, Primărie prin serviciul de specialitate) permanent - crearea de locuri de muncă
5 7. Sprijinirea etnicilor romi pentru demararea unei afaceri şi obţinerea documentelor necesare,
acordarea de autorizaţii pentru organizarea şi desfăşurarea în baza liberei iniţiative a activităţilor
economice (comerţ stradal, etc.) pentru persoanele de etnie romă. -Reprezentanţi ai minorităţii rome
-Autoritatea publică locală (Consiliul Local, Primărie) permanent crearea de locuri de muncă C.
SĂNĂTATE
Obiectiv:
Stimularea măsurilor de promovare a sănătăţii care să contribuie la creşterea accesului cetăţenilor
aparţinând minorităţii romilor la serviciile de sănătate publică şi la creşterea speranţei de viaţă. NCrt.
MĂSURI RESPONSABIL TERMEN
Interval de evaluare S - Semestrial A - Anual

SURSE DE FINANŢARE REZULTATE PRECONIZATE-buget de stat,buget local,atrageri de fonduri,ONGuri;
1. Identificarea persoanelor de etnie romă care nu sunt înscrise la medicul de familie şi demararea
procedurilor de înscriere.prevenirea pandemiei,testare,vaccinare - DSP -Serviciul Public de Asistenţă
Socială - Autoritatea publică locală (Consiliul Local, Primărie) permanent -creşterea accesului romilor
la serviciile medicale, prin includerea lor în sistemul de asigurări de sănătate
2. Extinderea reţelei de asistenţi comunitari şi mediatori sanitari care să-şi desfăşoare activitatea în
cadrul comunităţilor de romi de pe raza Comunei Sălacea. - DSP,ASOC.CARITAS CATOLICA Autoritatea publică locală (Consiliul Local, Primărie) -Îmbunătăţirea accesului romilor la serviciile
medicale publice preventive şi curative
6 3. Derularea periodică a unor activităţi de informare/instruire sanitară şi de educaţie pentru
sănătate la nivelul comunităţilor de romi din : - Campanii de educaţie sanitară privind BTS (Bolile cu
transmitere sexuală) a cetăţenilor români de etnie romă; -Campanii de educaţie sanitară privind
alimentaţia sănătoasă a cetăţenilor români de etnie romă - Campanii de educaţie sanitară privind
utilizarea apei şi săpunului în cadrul comunităţilor cetăţenilor români de etnie romă - Autoritatea
publică locală (Consiliul Local, Primărie) - DSP-reducerea riscului de îmbolnăviri în cadrul
comunităţilor de romi
4. Identificarea copiilor şi familiilor aflate în dificultate şi includerea acestora în sistemul de asistenţă
socială. - Serviciul Public de Asistenţă Socială -acordarea beneficiilor de asistenţă socială, respectiv
ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei şi alte drepturi stabilite prin lege
5. Desfăşurarea anuală, în colaborare cu ONG-urile şi autorităţile locale, a unor campanii de
informare şi de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile copilului, precum şi la
problematica familiilor aflate în dificultate, în scopul prevenirii abandonului, abuzului şi a neglijării
copilului. - Serviciul Public de Asistenţă Socială - ONG-uri cu preocupare în problematica romilor îmbunătăţirea situaţiei socioeconomică a familiilor de romi
6. Asigurarea serviciilor de planificare familială - medicul de familie -reducerea abandonului copiilor
D. LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTUCTURĂ
Obiectiv:
Asigurarea de către instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali, a condiţiilor de locuit decente în
comunităţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, precum şi asigurarea accesului la
servicii publice şi mică infrastructură.
7. MĂSURI RESPONSABIL TERMEN Interval de evaluare S - Semestrial A-Anual
SURSE DE FINANŢARE - buget local,buget de stat
REZULTATE PRECONIZATE;
1. Facilitarea accesului la locuinţă socială, publică, privată, atribuirea de teren pentru construcţia de
locuinţe conform Legii nr. 15/2003 -Autoritatea publică locală (Consiliul Local, Primărie prin serviciul

de specialitate) -- Reprezentanţi ai minorităţii rome -Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie) -îmbunătăţirea condiţiilor de locuit
2. Soluţionarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor
deţinute de romi. -Oficiul de Cadastru şi -Publicitate Imobiliară -Reprezentanţi ai minorităţii rome Autoritatea publică locală (Consiliul Local, Primărie) - creşterea numărului de locuinţe intrate în
legalitate
3. Asigurarea condiţiilor normale de locuit în zonele populate de romi prin racordarea la serviciile de
energie electrică, apă potabilă, canalizare, salubrizare. Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie)

Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor de etnie romă la serviciile publice şi îmbunătăţirea

condiţiilor de locuit
4. Reparaţii străzi locuite de romi, prin asfaltare sau refacere pietruire in functie de situatie.
Autoritatea publică locală
5. Realizări trotuare (alei pietonale) pe străzi locuite de romi Autoritatea publică locală
Obiectiv: Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a
minorităţii romilor.
8. MĂSURI RESPONSABIL TERMEN Interval de evaluare S - Semestrial A - A n u a l
SURSE DE FINANŢARE - buget local,buget de stat ONG -uri(donaţii sponsorizări)Fonduri europene
REZULTATE PRECONIZATE
1. Sprijinirea şi finanţarea din surse locale a unor evenimente culturale cu specific inspirat din
folclorul şi cultura romani - Autoritatea publică locală - afirmarea culturii şi identităţii romani, în
special în rândul copiilor, a tinerilor
2. Organizarea de evenimente de promovare a culturii rrome şi promovarea culturii rome in toate
evenimentele culturale derulate la nivelul comunei. -Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii
culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorităţii rome.
3.

Iniţierea

unor

proiecte

culturale

de

reconstrucţie

şi

afirmare

identitară

a romilor.

-

INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ
MĂSURI RESPONSABIL TERMEN -Semestrial - A n u a l
SURSE DE FINANŢARE; - buget de stat,buget locale,ONG-uri
REZULTATE PRECONIZATE

Obiectiv:
Dezvoltarea, de către instituţii, a unor măsuri care, prin serviciile pe care le oferă, răspund unor
nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minorităţii romilor în domeniile:
protecţia copilului, justiţie şi ordine publică, administraţie şi dezvoltare comunitară. F.l. Protecţia
copilului.

1. Iniţierea unor programe de prevenire şi combatere a discriminării cu care se confruntă copiii romi,
inclusiv prin încurajarea realizării de parteneriate între organizaţiile neguvernamentale şi structurile ONG - uri -Autoritatea publică local - dezvoltarea unor proiecte durabile în domeniul educaţiei,
dezvoltării comunităţii, societăţii civile, sănătăţii şi culturii autorităţi publice locale pentru protecţia
copilului. -îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din familiile cu venituri scăzute
2. Asigurarea protecţiei speciale a copilului aflat în dificultate, prin stabilirea măsurilor de protecţie
specială, potrivit prevederilor legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
-Serviciul Public de Asistenţă Socială
1. Prevenirea şi combaterea apariţei stărilor tensionate sau succeptibile de a genera violenţa prin: medierea şi comunicare corespunzătoare; - organizarea de întâlniri lunare între şefii poliţiei cu
reprezentanţi ai romilor pentru asigurarea unui climat de bună convieţuire între cetăţeni români de
etnie romă şi ceilalţi locuitori; - formarea de abilităţi în intervenţii nonviolente la apariţia stărilor
conflictuale. - Postul de poliţie Sălacea -lideri ai organizaţiilor de romi Ori de câte ori este necesarreducerea ratei infracţionalităţii
2. Iniţierea şi desfăşurarea unor programe de educaţie juridică, civică şi de prevenire, în colaborare
cu membrii minorităţii rome, cuprinzând: - ore de legislaţie rutieră în şcoli generale şi grădiniţe combaterea violenţei şi a faptelor antisociale atât în şcoli cât şi în afara acestora; - respectarea unor
norme de conduită în societate şi a legilor în vigoare - Postul de poliţie Să la cea -Lideri ai organizaţiilor
de romi - Şcoala generală Sălacea permanent - prevenirea infracţionalităţii
F.3. Administraţie şi dezvoltare comunitară 1. Angajarea unui expert local pentru romi, din cadrul
comunitatii locale de romi, in conformitate cu legislatia in vigoare. Autoritatea publică locală
Medierea relatiei dintre Autoritatea publică locală si Membrii comunitatii de romi din Comuna
Sălacea , Identificarea persoanelor de etnie romă care nu au acte de identitate sau de stare civilă, la
nivelul - Autoritatea publică locală - punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie romă prin
Reactualizarea permanentă a bazei de date. - Serviciul de Evidenţă lnformatizată a persoanei Surse
proprii identificarea persoanelor fără acte de stare civilă şi de identitate în vederea emiterii acestora
2. Identificarea şi rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi din Comuna
Sălacea, prin organizarea de întâlniri semestriale între reprezentanţii Grupului de lucru local, care
reuneşte: reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, membrii ai organizaţiilor neguvernamentale
(inclusiv cele ale romilor), membrii ai Consiliului local.

pri maria. salacea@gmail. corn
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

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

HOTĂRÂREA
Nr. 9 / 14.02.2022
privind aprobarea revocării
Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr. 101 din 13.12.2021
Având în vedere:
Hotărârea de Consiliu Local nr. 101 / 13.12.2021 privind aprobarea concesionam 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
Consiliul Local al Comunei Sălacea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.02.2022,
Luând în dezbatere:
-

Raportul de specilitate nr. 577/02.02.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului
Local Sălacea nr. 1O1 din data de 13.12.2021

-

Referatul de aprobare nr. 576/02.02.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului
Local Sălacea nr. 101 din data de 13.12.2021

-

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr. 101 din
data de 13.12.2021 iniţiat de primarul comunei Sălacea, dl Horvath Bela,

În temeiul prevederilor art. 108, art. 129 alin. (2) lit.c) alin.(6) lit. a) şi b), respectiv,
art. 139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA în unanimitate de voturi pentru,

HOTĂRASTE;
Art. 1. Aprobarea revocarn Hotărârea de Consiliu Local nr. 101 / 13.12.2021 privind
"aprobarea concesionării 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".
Art. 2 (1) Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor,
Primarului Comunei Sălacea.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea în Monitorul
Oficial Local al Cornu, ei ăcea,.la adresa www.salacea.ro
Preşedinte de şed· :ţă
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Contrasemnează Secretar General:
TATAI MENYHERT TIBOR

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

Proiect de hotarare
privind aprobarea revocării
Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr. 101 din 13.12.2021
Având în vedere:
Hotărârea de Consiliu Local nr. 101 / 13.12.2021 privind aprobarea concesionam 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
-

Raportul de specilitate nr. 577/02.02.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului
Local Sălacea nr. I OI din data de 13.12.2021

-

Referatul de aprobare nr. 576/02.02.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului
Local Sălacea nr. 1O1 din data de 13.12.2021

În temeiul prevederilor art. 108, art. 129 alin. (2) lit.c) alin.(6) lit. a) şi b), respectiv, art.
139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile şi completările ulterioare,
Primarul Comunei Sălacea, propune următorul
Proiect de hotărâre:
Art. 1. Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr. l OI / 13 decembrie 2021
privind aprobarea concesionării 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
Art.2. Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu următoarele:
- Instituţia Prefectului Judeţul Bihor,
- Primarului Comunei Sălacea,
- spre afişare.

----

Avizat legalitate
-1acea
Secretar general U.A
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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. 576 I 02.02.2022

Referat de aprobare
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sălacea
nr. 101 din 13.12.2021
Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 3 şi art. 6 alin (3) din Legea
nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.136 alin (8) lit. a) din
OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, reprezentând instrumentul de prezentare şi
motivare a proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr.
1O1 din 13 decembrie 2021.
In situaţia actuală imobilul din loc. Otomani nr. 231, proprietate publică a Comunei
Sălacea, jud. Bihor nu aduce niciun folos pentru comuna noastră, nefiind exploatate la
eficacitate maximă în ultimii ani, şi nu se întrevede într-o perioadă apropiată vreun beneficiu
consistent pentru comunitatea noastră dacă aceasta nu va fi folosită şi utilizată de un agent
economic care ar lua-o în chirie, asta ţinând cont şi de etapele administrative greoaie şi lungi
pentru a putea fi dată în concesiune. Siguranţa pentru implementarea unui proiect economic
profesionist trebuie să conţină şi necesitatea de a fi partner pe bază contractuală cu o
companie ce ţinteşte dezvoltarea propriei societăţi şi implicit pe o perioadă medie-lungă, în
speţă, 20 de ani.
Astfel, în momentul de faţă, când există solicitări din partea unor potenţiali investitori
pentru acest imobil, iar aici ne referim la teren 901 mp + clădire având suprafaţă desfăşurată
147 mp înscris în C.F. 51137, Nr. Cad. 51137 şi 51137-Cl, loc Otomani m. 231, comuna
Sălacea s-a creat o situaţie prielnică care impune în mod evident valorificarea la un nivel
superior a acesteia, al cărui prim pas este darea în chirie. Trebuie avut în vedere că încercarea
de a o concesiona nu a avut success, agenţii economici preferând o modalitate mai dinamică şi
puţin birocratică. Facem referire că după Anunţul privind posibilitatea de concesionare a
imobilului, am avut două achiziţionări a caietului de sarcini, însă niciuna dintre companii nu a
venit ulterior cu o ofertă concretă. Astfel, ţinând cont şi de faptul că U.A.T. Comuna Sălacea
deja are date în chirie proprietăţi imobiliare, care au adus şi aduc beneficiu comunităţii locale
prin plata chiriilor, crearea de locuri de muncă şi implicit ridicarea nivelului de trai, se impune
revocarea hotărârii nr. 1O1 de la sfârşitul anului trecut, şi iniţierea procuderii de licitaţie
publică pentru închirierea acesteia.
Motivul: Se acordă posibilitatea dezvoltării rapide a unor afaceri pe plan local.
Impactul socio-economic: angajare forţă de muncă locală
Impactul financiar: va asigura venituri la bugetul local
Impactul asupra sistemului juridic: va trebui consemnat în inventar şi menţionat în ca11ea
funciară a imobilului schimbările survenite odată cu încheierea contractului de concesiune
Consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ: nu este cazul
Activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ: afişat la sediul primăriei
Măsuri de implementare: derularea licitaţiei publice privind concesionarea

Faţă de cele arătate mai sus, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) alin.(6)
lit.b), art. 139 alin. (2), art. 294 şi art. 360 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare, consider îndeplinite
condiţiile pentru a vă înainta proiectul de hotărâre în vederea adoptării hotărârii privind
revocarea H.C.L. Sălacea nr. 101 din 13.12.2021 şi demararea ulterioară a procedurii de
închiriere a imobilului în cauză.

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

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax. 025 9-463-2 75

Nr. 577 / 02.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr. 101 / 13.12.2021

Având în vedere:
-

Prevederile art. 136 alin (8), lit. b) coroborat cu art. 196, alin (1), lit a) din OUG 57
/2019 privind Codul administrativ, actualizat la zi,
şi în considerentul în care
Primăria Comunei Sălacea şi Consiliul Local Sălacea în calitatea de entitate
raspunzătoare pe plan local pentru administrarea domeniului public şi privat al
comunei, are obligatia să acţioneze în mod concret pentru asigurarea îndeplinirii, la
nivelul pretins, a acestei funcţiuni, iar în acest context se înscrie si necesitatea
asigurării gestionării, administrării şi exploatării bazate pe eficienţă şi profesionalism,
a bunurilor imobile din proprietatea UA T-ului nostru,

Ţinând cont de faptul că:
- U.A.T. Comuna Sălacea dispune de potenţial investiţional atractiv, datorat atât poziţionării
geografice şi a infrastructurii rutiere, dar şi din perspectiva existenţei mai multor imobile ce
pot fi date în concesiune ori chirie pentru diverşi agenţi economici, şi nu în ultimul rând,
satele componente şi localităţile învecinate din judeţele Bihor, Satu-mare ori Sălaj dispun de
resurse umane bine calificate în mai multe domenii,
- după adoptarea Hotărârii Consiliului Local Sălacea nr. 1O1 din 13 decembrie 2021 cu titlul
"Hotărâre privind aprobarea concesionării 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" au existat mai multe achiziţionări ale caietului de sarcini, însă
niciuna dintre aceste nu s-a concretizat prin depunerea unui dosar cu ofertă, comisia
constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 11 / 2022 constatând acest fapt prin Proces verbal nr.
341/20.01.2022 şi Raportul final al licitaţiei înregistrat de membrii Comisie la secretariatul
Comunei Sălacea cu nr 342/ 20.0l .2022
- având în vedere că procedura închirierii este mai puţin complexă decât cea a concesionării
imobilelor, şi companiile au aplicat mai des acest tip de parteneriat cu autorităţile locale, pe
perioade scurte, medii şi lungi, inclusiv Primăria Comunei Sălacea având experienţă în
derularea acestora,
Nu în ultimul rând, o valorificare rapidă a imobilului din localitatea Otomani se
impune a f realizată pentru că trebuie create condiţii optime mediului de afaceri privind
angajarea forşei de muncă locală şi din regiunea noastră, avantajele generale ale acesteia fiind
printre altele:
crearea imediată de locuri de muncă noi în primul rând localnicilor,
implicarea şi altor I.M.M.-uri din sfera producţie şi servicii, atât locale cât şi din zona
imediat învecinată în circuitul produs de o investiţie majoră, ceea ce ar genera la
rândul ei o creştere a veniturilor proprii administraţiei locale prin impozite şi taxe,
pe termen mediu, implicarea persoanelor tinere şi cu vârste medii în procese de
calificare şi recalificare în conformitate cu cerinţele reale de pe piaţa muncii.

Faţă de cele prezentate, considerăm că în momentul actual sunt întrunite condiţiile legale
pentru promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a sedinţei Consiliului Local al Comunei
Sălacea a proiectului de hotărâre privind revocarea referitoare la concesionarea imobilului
teren 901 mp + construcţie având suprafaţă desfăşurată 147 mp înscris în Carte Funciară
51137, Nr. Cad. 51137 şi 51137-Cl, loc Otomani nr. 231, comuna Sălacea Ţinând cont de
cele mentionate mai sus;
În temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrativ cu modificarile şi completarile ulterioare.
propun Consiliului Local al Comunei Sălacea:
Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sălacea cu nr. 1O1 din
13.12.2021
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PRIMĂRIA COMUNE1 SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

pri.maria.saJacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Nr. 341/20.01.2022
Proces verbal al şedinţei Comisiei de licitaţie pentru concesionare imobil
din loc. Otomani ur. 231 comunca Sălacca, orele I 1.00
La sediul Primăriei comunei Sălacea, judeţ Bihor, cu privire la licitatia publică
refe,·itoare la concesionarea imobilului clădire şi teren, sat Otomani nr. 231, comuna Sălacea,
C.F. 51137, Nr. CAD 51137 şi 51137-CI în vederea realizării unui punct de lucm cu
suprafaţă construită de 90 I mp teren din care clădire 147 mp, aflat în domeniul public al
Comunei Sălacea, cu destinaţia punct de lucru, având următoarea componenţă a Comisiei de
evaluare:
1.- Nagy Szabolcs Lajos

referent agricol

2.- Lucia Avram

şef-contabi I

- secretar

3. - Ioan Adrian Simon

consilier Relaţii cu publicul

- membru

4.

consilier

- membru

Szcgecs Mignon Imola

5. - reprezentant ANAF Bihor

- preşedinte

- membru

Comisia de evaluare a fost desemnată de primarul comunei Sălacea, prin Dispoziţia nr. 11 din
17 ianuarie 2022.
Comisia de evaluare constată că anunţul privind organizarea licitaţiei a îndeplinit prevederile
legale:
Postare Anunţ pe site-ul oficial al Comunei Sălacea, www.salacca.ro, rubrica
Infonnaţii Publice - Anunţuri
Publicare în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, 30.12.2021
Publicare într-un ziar de circulaţie naţionalii, Juma! Naţional, 30.12.2021
Publicare intr-un ziar local, Juma! Bihorean 30.12.2021
Având în vedere prevederile documentatiei de atribuire, comisia de evaluare constată că
anunţul privind organizarea licitatiei s-a tăcut cu respectarea tem1enului de 20 zile
calendaristice înainte de data limită pentm depunerea ofe11elor.

Comisia de evaluare constat.'\ c,i, referitor la documenta!ia de atribuire, caietul de snrcini a
fost achizionat de două companii Genelia Prod Sri din Marghita şi Bellotto Impex SRL din
Marghita, dar niciuna dintre acestea nu a depus documentaţia aferentă până la data limită din
Anunt, 20 ianuarie 2022, ora I0.00 la registratura Primăriei Sălacea.
Comisia de evaluare a ofertelor constată că nu au fost depuse în termenul limită stabilit
pentru 20.01.2022 ora I0.00 nicio ofertă, precum şi faptul că din partea Agenţiei Naţională a
Finanţelor Publice Bihor nu s-a prezentat nicio persoană (cu precizarea că invitaţia către
această instituţie a fost transmisă prin adresa cu nr. 235 I 17 ianuarie 2022.
Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedimci prin neprezentarea
niciunei oferte. precum şi în lipsa cvorumului întreg necesar desfăşurării în continuare a
acesteia.
Membrii comisiei:
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
1/Q

}I

'·'?.

5. - din panea ANAF Bihor nu s-a prezentat nicio pcrsoan ca"\nt inbrn .,,::,_
-u-</

Sălacea, la data de 20 ianuarie 2022
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PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SALACEA NR.47
CIF.4784300

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

Aprobat de

Nr. Înregistrare 342 / 20.0 J.2022

PRIMAR
Horva/fBe}fl
Raportul final al licitaţiei privind concesionare imobil din loc. O t o m . i d 3 (
comunca Sălacea, orele 11.00

I. Referinţe:
Procedura de atribuire: Licitaţie publică în baza HCL I OI I 13.12.2021 şi a OUG 57 / 2021
privind Codul Administrativ
Valoarea de pornire a licitaţiei: 500 lei/ lună
Modul de desfăşurare a procedurii de atribuire
Comisia de evaluare responsabilă de evaluarea ofonelor primite şi aplicarea criteriului de
atribuire stabilit în documentaţia de participare a fost numită prin Dispoziţia Primarului nr. 11
din data 17.01.2022.
Publicitate: Comisia de evaluare a constatat că anunţul privind organizarea licitaţiei a
îndeplinit prevederile legale:
Postare Anunţ pe site-ul oficial al Comunei Sălacea. www.salacea.ro, rubrica
lnfonnaţii Publice - Anunţuri
Publicare în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, 30. J2.2021
Publicare într-un ziar de circulaţie naţională, Jurnal Naţional, 30.12.2021
Publicare într-un ziar local, Jurnal Bihorean 30.12.2021
Accesarea ofertelor
Accesarea ofertelor nu s-a putut realiza din pricina lipsei vreunui dosar conforn1 caietului de
sarcini anexă a HCL Sălacea nr. I OI I 2021.
S-a încheiat Procesul-verbal al membrilor Comisiei de evaluare înregistrat cu nr. 341 /
20.01.2022, prin care s-a constat că nu s-au îndeplinit condiţiile de a putea accesa nicio ofertă,
fiindcă nu s-a depus niciun dosar pentru atiibuirea contractului de concesionare. precum şi
absenţa vreunui membru desemnat de ANAF.

Aplicarea criteriului de atribuire şi stabilire a clasameutului ofertanţiJor
a fost cea mai mare valoare a redevenţei.
Concluzii şi semnături
Membrii comisiei de evaluare constată că nu s-a depus nicio ofertă, precum şi faptul că în
lipsa vreunui membru desemnat de ANAF Bihor. lucrările acestei Comisii de evaluare nu
poate fi dusă la îndeplinire.

Drept pentm care s-a încheiat prezentul raport al procedurii într-un singur exemplar original
pentru a fi inclus în dosarul licitaţiei.
Concluziile acestui raport vor fi înaintate conducerii Primăriei Comunei Sălacea pe
măsurile necesare privind concesionarea imobilului din Otomani nr. 231.
1.- Nagy Szabolcs Lajos

referent agricol

2.- Lucia Avram

şef-contabil

3. - Ioan Adrian Simon

consilier Relaţii cu publicul

4.

consilier

Szcgccs Mignon Imola

5. -reprezentant al Ministernl Finanţelor (ANAF Bihor) - absent

