IROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;
Nr.22 din 3 august 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURID,ICĂ
În baza prevederilor art.200,art.243 alin.l{l)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
TITLUL DISPOZIŢIEI
OBSV.
NR/DATA
106/25.07 .2022 Dispoz.constit.comis,ptr.întocmirea Nomenc.Arhivistic
107 /26.07 .2022 Dispoz.privind aprobarea Nomenc.Arhivistic al Primăriei Sălacea
108/26.07 .2022 Dispoz.priv.înfiinţ.comisiei de avizare a cererilor depuse pentru
organizarea adunărilor publice la nivelul UAT Sălacea
109/29.07.2022 Dispoz.de numire a dnei Bernath A.în funcţia publică temporar vacantă de consilier achiziţii publice
110/29.07.2022 Dispoz.de încetare acord.ajut.social ptr.Vanca K.
111/29.07 .2022 Dispoz.de nominaliz.dl.Nagy Sz.ptr.echipă de proiect
112/01.08.2022 Dispoz.privind modific.rap.de serv,al dnei.Petrucz M.B.prin transfer la cerere

Cu stimă,
Secretar general UAT,
Tatai

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

D I S P O Z I Ţ I A nr. 106 din 25 iulie 2022

privind constituirea Comisiei pentru intocmirea Nomenclatorului Arhivistic al Primariei
comunei Salacea si constituirea Comisie pentru selectionarea documentelor cu termenele
de pastrare depasite ale Primariei comunei Salacea
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 3465 din 25.07.2022, intocmit de catre doamna Racz Andrea,
responsabil cu arhiva, prin care se propune emiterea unei dispozitii pentru constituirea Comisiei
pentru intocmirea Nomenclatorului Arhivistic al Primariei comunei Salacea si constituirea
Comisie pentru selectionarea documentelor cu tennenele de pastrare depasite ale Primariei
comunei Salacea;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit d), alin. (5) fit e) şi art. 196, alin.(])
lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 - Se constituie Comisia pentru întocmirea Nomenclatorului Arhivistic al Primariei
comunei Salacea in urmatoarea componenta:
Presedinte: Racz Andrea
Secretar: Tatai Laura Andreea
Membru: Robotin Nora
Art. 2 -Se constituie Comisia pentru selectionarea documentelor cu termenele de pastrare
depasite ale Primariei comunei Salacea - in unnatoarea componenta:
Presedinte: Racz Andrea
Secretar: Tatai Laura Andreea
Membru: Robotin Nora
Art. 3 - Dispozitia poate fi atacata in conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4 - Secretarul General al Comunei Salacea va asigura comunicarea prezentei
dispozitii autoritatilor si persoanelor interesate.
PRIMAR

k

Contrasemnează
Secretar general al comun i Sălacea

Comuna Sălacea

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

Nr. 3465 din 25.07.2022

REFERAT
privind constituirea Comisiei pentru întocmirea Nomenclatorului Arhivistic al Primariei
comunei Salacea si constituirea Comisie pentru selectionarea documentelor cu termenele
de pastrare depasite ale Primariei comunei Salacea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale;
Faţă de cele arătate mai sus;
PROPUNEM:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, propune constituirea Comisiei pentru întocmirea Nomenclatorului
Arhivistic al Primariei comunei Salacea si constituirea Comisie pentru selectionarea documentelor
cu tennenele de pastrare depasite ale Primariei comunei Salacea.

lntocmit,
RaczAndrea

Comuna Sălacea

Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail. corn
PRIMAR
CIF 4784300

D I S P O Z I Ţ I A nr. 107din 26 iulie 2022

privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Primariei comunei Salacea
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 3495 din 26.07.2022, intocmit de catre doamna Racz Andrea,
responsabil cu arhiva, prin care se propune aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Primariei
comunei Salacea;
în conformitate cu prevederile a1t. 8 din Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale,
republicată respectiv ait 10-15 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi
deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217
din 23 mai 1996;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(])
lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică1ile şi completările
ulterioare;

DISPUNE:
Art. 1 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu
modifică1ile şi completările ulterioare, se aproba Nomenclatorul Arhivistic întocmit în două
exemplare de către Comisia de specialitate din cadrul P1imăriei Sălacea.
Art. 2 - Pentru validarea Nomenclatorului Arhivistic, un exemplar se va trimite prin
poştă Arhivelor Naţionale - Serviciul Judeţean Bihor, iar acest document va intra în vigoare de la
data confomării de către instituţia destinatară.
Art. 3 - Dispozitia poate fi atacata in confo1mitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completaiile ulte1ioare.
Art. 4 - Secretarul General al Comunei Salacea va asigura comunicarea prezentei
dispozitii autoritatilor si persoanelor interesate.
PRIMAR
.,...-.-Q' BBELA
Contrasemnează
Secretar general al
Tatai Menyh

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

r. 3495 din 26.07.2022

REFERAT
privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Primariei comunei Salacea

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale,
republicată respectiv art 10-15 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi
deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi m. 2 I 7
din 23 mai I 996;
Faţă de cele arătate mai sus;
PROPUNEM:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, propune aprobarea Nomenclatorul Arhivistic întocmit în două exemplare
de către Comisia de specialitate din cadrul Primăriei Sălacea.
Pentru validarea Nomenclatorului Arhivistic, un exemplar se va t:timite prin poştă
Arhivelor Naţionale - Serviciul Judeţean Bihor, iar acest document va int:t·a în vigoare de la data
confomării de către instituţia destinatară.

Io tocmit,
Racz Andrea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR,
D I S P O Z I Ţ I A Nr.108.din 26 iulie 2022.privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor
publice de la nivelul UAT Sălacea,judeţul Bihor;
Primarul comunei Sălacea DI.Horvath Bela,
Avand în vedere:
-prevederile art.5,7,8 din Legea nr.60/1991,privind organizarea şi
desfăşurarea adunărilor publice,republicată şi actualizată,
-cererea A sociaţiei Tinerilor Maghiar din provincie cu nr.73/18 iulie 2022;
-referatul secretarului general al comunei Sălacea,înregistrat cu
nr.3355/18.07 .2022;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b.) din OUG Nr.57 /2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1.-Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor
publice de la nivelul UAT Sălacea,judeţul Bihor,în următoarea componenţă;
primarul comunei Sălacea - Horvath Bela
secretarul general UAT Sălacea -Tatai M.Tibor
post poliţie Sălacea -Ag.şef Onilă Constantin
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor - Mr.Nicolescu Cristian
sau dl.Plt.adj.Jugan Radu;
Art.2.-Este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări
publice distincte în acelaşi loc sau pe acelaşi trasee,indiferent decaracterul acestora;
Art.3.-Organizatorii adunărilor publice care urmează să se desfăşoare pe
raza UAT Sălacea,judeţul Bihor vor depune la Primăria comunei Sălacea,judeţul Bihor,cu
cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora o declaraţie scirsă,potrivit modelului
prezentat în anexa la Legea 60/1991,privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice,republicată;
Art.4.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată de persoanele nemulţumite la
Tribunalul Bihor în termen de 30 de zile dela comunicare,potrivit prevederilor legii
contenciosului administrativ nr.554/2004 actualizată;
Art.5.-Secretarul general al UAT Sălacea,judeţul Bihor va comunica
prezenta dispoziţie persoanelor interesate;

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Nr.3355 din 18 iulie 2022.REFERAT
privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
de la nivelul UAT Sălacea,judeţul Bihor;
-prevederile art.S,7,8 din Legea nr.60/1991,privind organizarea şi desfăşurarea
adunărilor publice,republicată şi actualizată,
-cererea A sociaţiei Tinerilor Maghiar din provincie cu nr. 73/18 iulie 2022;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b.) din OUG Nr.57 /2019 privind Codul administrativ cu
modificările şi completările ulterioare,se propune domnului primar al comunei Sălacea adoptarea
unei Dispoziţii,după cum urmează;
Art.1.-Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
de la nivelul UAT Sălacea,judeţul Bihor,în următoarea componenţă;
primarul comunei Sălacea - Horvath Bela
secretarul general UAT Sălacea -Tatai M.Tibor
post poliţie Sălacea - Ag.şef Onilă Constantin
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor - Mr.Nicolescu Cristian sau
DI.Plt.adj.Jugan Radu;
Art.2.-Este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări publice
distincte în acelaşi loc sau pe acelaşi trasee,indiferent decaracterul acestora;
Art.3.-Organizatorii adunărilor publice care urmează să se desfăşoare pe raza UAT
Sălacea,judeţul Bihor vor depune la Primăria comunei Sălacea,judeţul Bihor,cu cel puţin 3 zile
înainte de data desfăşurării acestora o declaraţie scirsă,potrivit modelului prezentat în anexa la
Legea 60/1991,privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,republicată;
Art.4.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată de persoanele nemulţumite la Tribunalul
Bihor în termen de 30 de zile dela comunicare,potrivit prevederilor legii contenciosului
administrativ nr.554/2004 actualizată;
Art.5.-Secretarul general al UAT Sălacea,judeţul Bihor va comunica prezenta
dispoziţie persoanelor interesate;

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

D I S P O Z I Ţ I A nr. 109 din 29.07.2022

privind numirea doamna Bernâth Agnes în funcţia publică temporar vacantă de
consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal in cadrul
Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 3531 din 29.07.2022, privind propunerea de numire a doamna
Bernâth Agnes în funcţia publică temporar vacantă de consilier achiziţii publice, clasa I, grad
profesional principal din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane, începând cu
data de O1 august 2022;
Având în vedere Raportul final al concursului organizat în data de 26 iulie 2022, întocmit de
către comisia de concurs, prin care doamna Bernâth Agnes, a fost declarată admis la concursul
organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse
Umane;
Conform prevederilor art. 374 alin. (1), art. 464, art. 466 alin. (1), art. 473, art. 529 alin. (1)
şi art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile Hotărârii nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 375 - Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată,
din OUG nr. 57/2019, potrivit căruia, anterior ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar
vacante, în condiţiile legii, persoana care are competenţa de numire în funcţia publică poate
transforma funcţia publică în cauză, temporar vacantă pe o perioadă de cel puţin o lună, prin
raportare la necesarul de personal al autorităţii sau instituţiei publice, pentru perioada vacantării
temporare a postului. În acest caz, la data revenirii titularului funcţiei publice, aceasta se transformă
cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional deţinute de titularul postului;
Luând în considerare Dispoziţia nr. 88/2022 privind suspendarea de drept, începând cu data
de 27 iunie 2022, a raportului de serviciu din funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse
Umane, a doamnei Szegecs Mignon - Imola, conform art. 513 alin. (1) lit. "g" din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 137/2022 privind modificarea organigramei şi
a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea;
Potrivit Anexei la HCL nr. 32/2022 privind modificarea HCL nr. 17/2022 pentru aprobarea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale
,,Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Ţinând cont de prevederile art. 11, coroborate cu prevederile anexei nr. VIII cap. l lit. A pct.
III din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Văzând prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, potrivit căruia, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei
de hrană se menţine la nivelul din anul 2021;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (I) lit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(]) lit.b) din
O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Comuna Sălacea

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

DISPUNE:
Art.1. Începând cu data de 01 august 2022, doamna Bernâth Agnes va ocupa funcţia
publică de execuţie temporar vacantă, din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse
Umane, de consilier achiziţii publice, clasa L grad profesional principal, gradaţia corespunzătoare
tranşei de vechime 4, având durata programului de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, respectiv
raportul de serviciu cu normă întreagă, pe durată determinată până la reluarea activităţii titularului
postului. Locul de desfăşurare a activităţii este la sediul unităţii administrativ teritoriale Comuna
Sălacea. Fişa postului constituie anexă la prezenta dispoziţie.
Art.2. Salariul de bază de care va beneficia salariata, începând cu data de O1 august 2022,
este în cuantum de 5.689 lei, corespunzător tranşei de vechime tranşei de vechime 4 (salariul de
bază aferent gradaţiei O este de 4.683 lei, care se majorează cu suma de 1.006 lei, potrivit vechimii
în muncă), la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei, acordată proporţional cu
timpul efectiv lucrat în luna anterioară, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021, a
prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2022.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul
Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa competentă în
materie.
Art.5. Prezenta dispozitie se comunică doamnei Bernâth Agnes, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane, Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.

PRIMA

I SĂLACEA

,I.

A
1

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al Comunei Sălacea
Tatai Menyb rt T i b /

Comuna Sălacea

Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. 3531 din 29.07.2022

REFERAT

privind propunerea de numire a doamnei Bernâth Agnes În funcţia
1c
vacantă de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul
Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane

Având în vedere Raportul final al concursului organizat în data de 26 iulie 2022, întocmit de
către comisia de concurs, prin care doamna Bemath Agnes, a fost declarată admis la concursul
organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse
Umane;
Conform prevederilor art. 374 alin. (1), art. 464, art. 466 alin. (1), art. 473, art. 529 alin. (1)
şi art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile Hotărârii nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 375 - Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată,
din OUG nr. 57/2019, potrivit căruia, anterior ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar
vacante, în condiţiile legii, persoana care are competenţa de numire în funcţia publică poate
transforma funcţia publică în cauză, temporar vacantă pe o perioadă de cel puţin o lună, prin
raportare la necesarul de personal al autorităţii sau instituţiei publice, pentru perioada vacantării
temporare a postului. În acest caz, la data revenirii titularului funcţiei publice, aceasta se transformă
cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional deţinute de titularul postului;
Luând în considerare Dispoziţia nr. 88/2022 privind suspendarea de drept, începând cu data
de 27 iunie 2022, a raportului de serviciu din funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse
Umane, a doamnei Szegecs Mignon - Imola, conform art. 513 alin. (1) lit. "g" din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 137/2022 privind modificarea organigramei şi
a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea;
Potrivit Anexei la HCL nr. 32/2022 privind modificarea HCL nr. 17/2022 pentru aprobarea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale
,,Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Ţinând cont de prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:
"(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile
şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau,
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr.
VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
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Comuna Sălacea

Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.sqlacea@gmail.com
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Văzând prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, potrivit căruia, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei
de hrană se menţine la nivelul din anul 2021;
Faţă de cele arătate mai sus,
PROPUNEM
Emiterea dispoziţiei privind numirea doamnei Bernath Agnes în funcţia publică de
execuţie temporar vacantă din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane, de
consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia corespunzătoare tranşei de
vechime 4, începând cu data de 01 august 2022, având durata programului de lucru de 8 ore/zi, 40
de ore/săptămână, respectiv raportul de serviciu cu normă întreagă, pe durată determinată până la
reluarea activităţii titularului postului. Locul de desfăşurare a activităţii este la sediul unităţii
administrativ teritoriale Comuna Sălacea. Fişa postului constituie anexă la prezentul referat.
Salariul de bază de care va beneficia salariata, începând cu data de O1 august 2022, este în
cuantum de 5.689 lei, corespunzător tranşei de vechime tranşei de vechime 4 (salariul de bază
aferent gradaţiei O este de 4.683 lei, care se majorează cu suma de 1.006 lei, potrivit vechimii în
muncă), la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei, acordată proporţional cu timpul
efectiv lucrat în luna anterioară, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/202 l, a
prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2022.
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ROMÂNIA
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Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel:0259463014;Fax:0259463275

DISPOZITIE nr. 110/29.07.2022
privind încetarea ajutorului social, pentru domnul/doamna
VANCA KRISZTINA
Primarul unităţii COMUNA SALACEA, HORVATH BELA
Având în vedere :
•

Cererea d-lui/d-nei VANCA KRISZTINA, domiciliat(ă) în SALACEA , strada -, Nr. 945 ,
însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind veniturile
obţinute în luna anterioara depunerii cererii de către membrii acesteia; întregistrată cu nr.
395/29.07.2022. (CNP 2580218052866)
• Referatul nr. 3552/29.07.2022 prin care se fundamentează încetarea din plată a ajutorului social
pentru familia d-lui/d-nei VANCA KRISZTINA fonnată din 1 membri, cu un venit total de
200.00 lei.
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în conformitate cu art. 15 (3), (4).
Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Norn1elor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, actualizată.
Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului
social de referinţă.

În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. I , lit. b şi art. 199 din O.U. G. 57 / 2 0 1 9 privind Codul Adrninistrativ,cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:
Art 1. încetarea dreptului la plata ajutorului social pentru d-1/d-na V ANCA KRISZTINA,
titularul cererii numărul 100/09.03.2018, în cuantum de 149.00 lei/luna, începând cu luna iulie 2022,
pentru următoarele motive:
o Veniturile realizate de familie depăşesc cuantumul stabilit de lege.
Art 2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plangere prealabilă la primaria COMUNA
SALACEA în termen de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.
Art 3. Prezenta dispoziţie, act administrativ individual, va fi comunicată în tennen de 5 zile de la
data emiterii.
Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana cu atribuţii de
asistenţa socială din cadrul Primăriei COMUNA SALACEA .
Art 5. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu:
- Agen ia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor :
stiţ;utia. refe t\}lui judeţului Bihor ;
- Oo Illlll-<ioamna VANCA KRISZTINA din SALACEA , str. -, Nr. 945
•
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ROMÂNIA
JUDETUL Bihor
COMUNA SALACEA

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

REFERAT nr. 3552/29.07.2022

privind încetarea ajutorului social
d-lui(d-nei) VANCA KRISZTINA
Având în vedere:
• Cererea d-lui/d-nei VANCA KRISZTINA , domiciliat în SALACEA strada -, Nr. 945 , jud. Bihor,
însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind veniturile
obţinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu nr.
395/27.07.2022, CNP 2580218052866;
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art.14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în conformitate cu art.15(3), (4).
• Familia d-nei(d-lui) VANCA KRISZTINA este formată din 1 membri, cu un venit total de
200.00 lei.
Potrivit prevederilor:

-

-

Legea nr. 416/2001 privind venitul mm1m garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015,
pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, actualizată.
Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea
valorii indicatorului social de referinţă.

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.
57/2019 -privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:

încetarea dreptului de plată a ajutorului social pentru d-1/d-na VANCA KRISZTINA, titularul cererii
100/09.03.2018, în cuantum de 149.00 lei/luna, începand cu luna iulie 2022, pentru urmatoarele motive:
o Veniturile realizate de familie depăşesc cuantumul stabilit de lege;
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Comuna Sălacea

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

DI S P O ZI T I A nr. 111 din 29 iulie 2022
Privind nominalizarea domnului Nagy Szabolcs - Lajos, începând cu 01 august 2022, în calitate de
persoană care face parte din echipa de proiect finantat din fonduri europene nerambursabile
"Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricol în comuna Sălacea, judeţul Bihor"
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 3552 din 29.07.2022 privind nominalizarea, începând cu 01.08.2022, a
domnului Nagy Szabolcs - Lajos în calitate de persoană care face parte din echipa de proiect finantat din
fonduri europene nerambw-sabile "Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricole în comuna Sălacea,
jud.Bihor";
Având în vedere implementarea proiectului "Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricole în comuna
Sălacea, judeţul Bihor", proiect semnat la data de 20.05.2022;
Ţinând cont de prevederile art. 16 din Legea - cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Drepturi salariale pentru activitatea
prestată în proiecte finanţate din fonduri europene, alin. (1), potrivit căruia:
"Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din
fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de
funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat.
Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect";
Luând în considerare dispoziţiile Cap. II, art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 325/2018 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a
criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte
finanţate din fonduri europene nerambursabile, conform căruia:
"( 1) Personalul din cadrul instituţiei şi/sau autorităţii publice, nominalizat, potrivit rut. 16 alin. (1) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în
care îşi desfăşoru·ă activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, cu până la
50%, în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa
postului", după cum urmează:
a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%;
b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%;
c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%;
d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorru·e salarială de 40%;
e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%.";
În vederea implementării proiectului " Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricole în comuna
Sălacea, judeţul Bihor, referentul tehnic - COR 334301, îndeplineşte unnătoarele atribuţii:
- obţinere autorizaţii necesare;
- creşterea competitivităţii agriculturii;
- intocmirea, documentarea si finalizarea ofertelor tehnice;
- realizarea unei dezvoltări te1ito1iale echilibrate a economiilor şi comunităţii rurale;
- urmărirea activităţii şi asigurarea comunicării;
- supravegherea furnizorilor de servicii implicaţi;
- organizarea întâlnirilor lunare cu furnizorii de servicii şi documentarea acestora;

Comuna Sălacea

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

- raspunde si semneaza pentru toate actele pe care le intocmeste.
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform dispoziţiilor Anexei la HCL nr. 32/2022 privind modificarea HCL nr. 17/2022 pentru
aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale
,,Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Văzând prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit căruia,
prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările
de hrană se mentine
la nivelul din anul 2021;
ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizatiei
,
,
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin.(]) lit.b) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Nominalizarea, începând cu 01 august 2022, a domnului Nagy Szabolcs - Lajos, numit în
funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Primăriei comunei Sălacea, în
calitate de persoană care face parte din echipa de proiect finantat din fonduri europene nerambursabile "
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricole în comuna Sălacea, 'judeţul Bihor", pe perioada implementării
proiectului, având în vedere faptul că acesta îndeplineşte condiţiile specifice de studii şi vechime. Fişa
postului acestuia se va completa cu atribuţiile corespunzătoare din proiect.
Art.2. Drepturile salariale de care va beneficia salariatul, începând cu data de O1 august 2022, sunt
următoarele: salariu de bază în sumă de 5.286 lei (salariul de bază pentru gradaţia Oeste de 4.683 lei, majorat
cu 603 lei aferent tranşei de vechime în muncă - gradaţia 2), care se majorează cu până la 50%, în funcţie
de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului (conform pontajului) şi prevăzute corespunzător
în fişa postului, ca urmare a aplicării prevederilor art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 325/2018, a art. 11 şi art. 16 din
Legea nr. I 53/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 32/2022, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei, menţinută la
nivelul din anul 2021, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, specificând faptul că
nivelul veniturilor salariale nu vor depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, respectiv
7.280 lei, conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea - cadru nr.153/2017.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute de prevederile Legii 554/2004 a
contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie.
Art.5. Prezenta dispozitie se comunică domnului Nagy Szabolcs - Lajos, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane şi Instituţiei Prefectului - Judeţul
Bihor.
I SĂLACEA
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privind propunerea de nominalizare, începând cu 01 august 2022, a domnului agy Szabo)cs „ Lajo
în calitate de persoană care face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile
"Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricole în comuna Sălacea, judeţul Bihor"

Având în vedere implementarea proiectului "Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricole în comuna
Sălacea,judeţul Bihor", proiect semnat la data de 20.05.2022;
Ţinând cont de prevederile art. 16 din Legea - cadrn nr. 153/2017, privind salaiizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Drepturi salariale pentru activitatea
prestată în proiecte finanţate din fonduri europene, alin. (1), potrivit căruia:
"Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din
fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de
funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat.
Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect";
Luând în considerare dispoziţiile Cap. II, art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 325/2018 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a
criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte
finanţate din fonduri europene nerambursabile, conform cărnia:
"( 1) Personalul din cadrul instituţiei şi/sau autorităţii publice, nominalizat, potrivit art. 16 alin. (1) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salaiizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulte1ioare, în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în
care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, cu până la
50%, în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa
postului", după cum urmează:
a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%;
b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%;
c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%;
d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%;
e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%.";
În vederea implementării proiectului "Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricole în comuna
Sălacea, judeţul Bihor", referentul tehnic - COR 334301, îndeplineşte următoarele atribuţii:
- obţinere autorizaţii necesare;
- creşterea competitivităţii agriculturii;
- intocmirea, documentarea si finalizarea ofertelor tehnice;
- realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţii rurale;
- urmărirea activităţii şi asigurarea comunicării;
- supravegherea furnizorilor de servicii implicaţi;

Comuna Sălacea
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- organizarea întâlnirilor lunare cu furnizorii de servicii şi documentarea acestora;
- raspunde si semneaza pentru toate actele pe care le intocmeste.
În temeiul prevederilor Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform dispoziţiilor Anexei la HCL nr. 32/2022 privind modificarea HCL nr. 17/2022 pentru
aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale
,,Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Văzând prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit căruia,
prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Emiterea dispoziţiei privind nominalizarea, începând cu Ol august 2022, a domnului Nagy
Szabolcs - Lajos, numit în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Primăriei
comunei Sălacea, în calitate de persoană care face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri europene
nerambursabile " Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere agricole în comuna Sălacea, judeţul Bihor".
Drepturile salariale de care va beneficia salariatul, începând cu data de 01 august 2022, sunt
următoarele: salariu de bază în sumă de 5.286 lei (salariul de bază pentru gradaţia O este de 4.683 lei, majorat
cu 603 lei aferent tranşei de vechime în muncă - gradaţia 2), care se majorează cu până la 50%, în funcţie de
timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului (conform pontajului) şi prevăzute corespunzător în

fişa postului, ca urmare a aplicării prevederilor art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 325/2018, a art. 11 şi art. 16 din
Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 32/2022, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei, menţinută la nivelul
din anul 2021, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, specificând faptul că nivelul
veniturilor salariale nu vor depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, respectiv 7.280 lei,
conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea - cadru nr.153/2017.
Robotin Nora

Comuna Sălacea
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D I S P OZ IT I A nr. 112 din 01.08.2022

privind de modificarea raportului de serviciu al doamnei Petrucz Maria - Beata,
prin transfer la cerere, începând cu data de 01 august 2022, pe funcţia publică de execuţie de
consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 3555 din 01.08.2022, privind propunerea de modificare a raportului de
serviciu al doamnei Petrucz Maria - Beata, prin transfer la cerere, începând cu data de Ol august 2022, pe
funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional supe1ior, Compartiment Financiar
Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea;
Având în vedere cererea doamnei Petrucz Maria - Beata, inspector, clasa I, grad profesional superior
în cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale de la unitatea administrativ - teritmială Municipiul Marghita,
înregistrată sub nr. 3362 din 13.07.2022, ptin care solicită transfernl la cerere, în cadrul unităţii
administrativ - teritmială Comuna Sălacea, pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior din cadrul Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane, cerere aprobată de primaml
Comunei Sălacea, începând cu data de Ol august 2022;
Luând în considerare adresa unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea jud. Bihor, prin care
aceasta înştiinţează unitatea administrativ - te1itorială Municipiul Marghita, cu ptivire la aprobarea
transfemlui la cerere a doamnei Petrucz Ma1ia - Beata, care a ocupat funcţia publică de execuţie de
inspector, clasa I, grad profesional supe1ior în cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale de la unitatea
administrativ - teritorială Municipiul Marghita, deoarece sunt îndeplinite condiţiile pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din Compa11imentul Financiar Contabil,
Resurse Umane în cadrul aparatului de specialitate al Primatului Comunei Sălacea;
Conform prevederilor art. 502 alin. (1) lit. "c", art. 506 alin. (1) lit. "b" şi alin. (8) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică1ile şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art. 32 din din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulte1ioare;
În baza prevederilor art. 466 alin. (2) lit. "b", art. 530 alin. (1) şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completă1ile ulterioare;
Pottivit Anexei la HCL nr. 32/2022 ptivind modificarea HCL nr. l 7/2022 pentru aprobarea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie"
din cadrul Aparatului de specialitate al Primatului comunei Sălacea;
Ţinând cont de prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând prevedetile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit căruia,
prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modifică1ile şi
completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din
anul 2021;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (]) lit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin. (1) lit.b) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
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DISPUNE:
Art.1. Începând cu data de 01 august 2022, doamnei Petrucz Maria - Beata i se modifică
raportul de serviciu prin transfer la cerere, din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad
profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale de la unitatea administrativ - teritorială
Municipiul Marghita, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior,
Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Sălacea, având durata programului de lucru de 8 ore/zi, respectiv raport de serviciu cu normă
întreagă. Locul de desfăşurare a activităţii este la sediul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea, în
baza prevederilor art. 502 alin. (1) lit. "c", art. 506 alin. (1) lit. "b" şi alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Fişa postului constituie anexă la
prezenta dispoziţie.
Art.2. Salariul de bază de care va beneficia salariata, începând cu data de O1 august 2022, este în
cuantum de 5.972 lei, corespunzător tranşei de vechime 5 (salariul de bază pentru gradaţia O este de 4.795
lei, majorat cu 1.177 lei aferent tranşei de vechime în muncă - gradaţia 5), ca urmare a aplicării
prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2022, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în
sumă de 34 7 lei, menţinută la nivelul din anul 2021, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna
anterioară.
Art.3. La modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere, doamna Petrucz Maria - Beata
este obligată să prezinte în condiţiile legii, declaraţia de avere şi declaraţia de interese.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie.
Art.6. Prezenta dispozitie se comunică doamnei Petrucz Maria - Beata, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sălacea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, unităţii
administrativ - teritoriale Municipiul Marghita şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.
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privind propunerea de modificare a raportului de serviciu al doamnei Petr cz Marlk- Beata,
prin transfer la cerere, începând cu data de 01 august 2022, pe funcţia publică de fxecuţie de
consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea
Având în vedere cererea doamnei Petrucz Maria - Beata, inspector, clasa I, grad profesional
superior în cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale de la unitatea administrativ - terito1ială Municipiul
Marghita, înregistrată sub nr. 3362 din 13.07.2022, prin care solicită transferul la cerere, în cadrul unităţii
administrativ - teritorială Comuna Sălacea, pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior din cadrul Compa1timentul Financiar Contabil, Resurse Umane, cerere aprobată de p1imarul
Comunei Sălacea, începând cu data de 01 august 2022;
Luând în considerare adresa unităţii administrativ terit01iale Comuna Sălacea jud. Bihor, prin care
aceasta înştiinţează unitatea administrativ - teritorială Municipiul Marghita, cu privire la aprobarea
transferului la cerere a doamnei Petrucz Maria - Beata, care a ocupat funcţia publică de execuţie de
inspector, clasa I, grad profesional supe1ior în cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale de la unitatea
administrativ - teritorială Municipiul Marghita, deoarece sunt îndeplinite condiţiile pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din Compartimentul Financiar Contabil,
Resurse Umane în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea;
Conform prevederilor art. 502 alin. (1) lit. "c", art. 506 alin. (1) lit. "b" şi alin. (8) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulte1ioare, coroborate cu prevederile
art. 32 din din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor a1t. 466 alin. (2) lit. "b", a1t. 530 alin. (1) şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019
p1ivind Codul administrativ, cu modificările şi completă1ile ulterioare;
Potrivit Anexei la HCL nr. 32/2022 privind modificarea HCL nr. 17/2022 pentm aprobarea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie"
din cadrul Aparatului de specialitate al Primatului comunei Sălacea;
Ţinând cont de prevederile a1t. 11 din Legea - cadrn nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulte1ioare, potrivit căruia:
"(1) Pentm funcţionarii publici şi personalul contractual din cadiul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după
caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor.
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(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a
administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct.
III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în con 'ţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprim
sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea
în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Văzând prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit căruia,
prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizatiei
la nivelul din
'
' de hrană se mentine
anul 2021;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM
Emiterea dispoziţiei privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere, începând cu
data de 01 august 2022, al doamnei Petrucz Maria - Beata, din funcţia publică de execuţie de inspector,
clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale de la unitatea administrativ teritorială Municipiul Marghita, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior, Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Sălacea, având durata programului de lucru de 8 ore/zi, respectiv raportul de serviciu
cu normă întreagă. Locul de desfăşurare a activităţii este la sediul unităţii administrativ teritoriale Comuna
Sălacea, în baza prevederilor art. 502 alin. (1) lit. "c", art. 506 alin. (1) lit. "b" şi alin. (8) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Salariul de bază de care va beneficia salariata, începând cu data de Ol august 2022, este în cuantum
de 5.972 lei, corespunzător tranşei de vechime 5 (salariul de bază pentru gradaţia O este de 4.795 lei,
majorat cu 1.177 lei aferent tranşei de vechime în muncă - gradaţia 5), ca urmare a aplicării prevederilor
art. 11 din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Anexei
la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2022, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei,
menţinută la nivelul din anul 2021, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.
Robotin Nora

