JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300
Nr.16 din 7 iunie 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI -JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ
În baza prevederilor art.200,art.243 alin.{l)lit.e.),art.249 alin.{4)1it.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;
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Cu stimă,
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ROMÂNIA,
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Primar,
CIF4784300

D I S P O Z I T I A NR. 75
din 30.05.2022
pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite numitului
LECZIMRE

Avand in vedere prevederile:
art.43 alin. (1), (2) si (3) si pe cele ale art. 44 lit. b din Legea nr. 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioar;
Ordinul ministrului sanatatii si familiei si ministrului administratiei publice nr. 794/380 din
7 octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor
sau reprezentatilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si a adultului cu handicap
grav sau reprezentantului sau legal;
Art. 30 alin.2 din Normele metodologice de aplicare a prevedrilor Legii nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 268/2007;
H.G. nr. 1071 /2021, privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
Certificatul de încadrare in grad de handicap nr. 2069 din 13.05.2022, eliberat de Comisia
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, judeţul Bihor;
adresa cu nr. 3179 din 23.05.2022 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Bihor, prin care ne comunica acordul favorabil privind opinia numitului LECZ
IMRE, persoana cu gradul de handicap grav, pentru primirea indemnizatiei lunare, conform
prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul asistentului social din cadrul Primariei Salacea înregistrat sub nr. 2626 din
30.05.2022, prin care propune plata indemnizatiei lunare cuvenite;
Cererea numitului LECZ IMRE înregistrata la Primăria comunei Salacea, sub nr. 2625 din
data de 30.05.2025, prin care solicita plata indemnizatiei lunare cuvenite.
1n temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ.Primarul comunei Salacea,
DISPUNE
Art. 1. - Cu data de 01.06.2022 se stabileste plata indemnizatiei lunare in cuantum net
de 1524 lei, acordata potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006, d-lui LECZ IMRE, CNP
1560824052856, cu domiciliul in comuna Salacea, sat Salacea, nr. 454, judetul Bihor.
Art. 2. - Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
referentului social .
un exemplar pentru Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
un exemplar la dosarul personal;
un exemplar d-nei/d/lui LECZ IMRE;
un exemplar la serviciu
ontabilitate.1..,. .
Co11trasen111eaza
CRETAR GENERA;,
.
ibo/

.,

/

Nr. 2626 din 30.05.2022

REFERAT
privind emiterea dispoziţiei privind acordarea indeminizaţiei lunare de însoţitor pentru
domnului LECZ IMRE

Având în vedere:
cererea cu nr. 2625/30.05.2022 a d-lui LECZ IMRE pnn care solicita acordarea
indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap;
Certificatul de încadrare în grad de handicap cu nr. 2069/13.05.2022 emis de catre
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bihor;
- prevederile Legii nr 448/2006 privind protectia speciala si încadrarea în munca a
persoanelor cu handicap republicata;
prevederile Legii nr 53/2003 privind Codul muncii - modificata si republicata,
1n temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ.
SE PROPUNE:
Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru d-l LECZ IMRE, persoana adulta cu handicap
grav, cu drept la asistent personal, domiciliat în localitatea SALACEA, nr. 454,
CNP
1560824052856-începând cu data de 01.06.2022.

INTOCMIT,

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

DISPOZITIA
NR. 76 din 31.05.2022
'

Privind încetarea raportului de serviciu al domnului Sandor Jozsef- Endre

din funcţia publică de referent, clasa ID, grad profesional superior
în cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Ţinând cont de referatul nr. 2659 din 31.05.2022 privind propunerea de încetare a raportului de
serviciu al domnului Sandor Jozsef - Endre, care ocupă funcţia publică de referent, clasa III, grad
profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil;
Luând în considerare prevederile Secţiunii a 3-a - Încetarea raportului de serviciu, art. 516 lit.
"b" Secţiunea a 3-a Încetarea rapo1tului de serviciu din O.UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora încetarea raportului de serviciu prin acordul
părţilor, consemnat în scris, se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de
numire în funcţia publică;
Având în vedere cererea de încetare a raportului de serviciu al domnului Sandor Jozsef - Endre
din funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar
Contabil, prin care comunică Decizia de pensionare nr. 577002/2022, privind acordarea pensiei
anticipate parţiale (cod pensie Pl0), în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile art. 528 şi art. 533 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora actul administrativ de încetare a
raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici trebuie să conţină în mod obligatoriu temeiul legal al
încetării raporturilor de serviciu, denumirea funcţiei publice, data de la care încetează raporturile de
serviciu ale funcţionarului public, termenul stabilit pentru aplicarea prevederilor art. 524 alin. (1) şi
termenul în care poate fi atacat actul administrativ, precum şi instanţa de contencios administrativ
competentă;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit. 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;

DISPUNE:
Art.1. Începând cu data de 02 iunie 2022, încetează raportul de serviciu al domnului Sandor
Jozsef - Endre, care a ocupat functia publică de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Financiar Contabil, conform prevederilor art. 516 lit. "b" Secţiunea a 3-a - Încetarea
raportului de serviciu, coroborat cu prevederile art. 528, art. 533 şi art. 524 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modifică1ile şi completările ulterioare.

Comuna Sălacea

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

Aprob,
PRIMAR

REFERAT

I

Privind propunerea de încetare a raportului de serviciu al domnului Sandor Jozsef - Endre
din funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional superior
în cadrul Compartimentului Financiar Contabil

Luând în co siderare prevederile Secţiunii a 3-a - Încetarea raportului de serviciu, art. 516 lit.
"b" Secţiunea a 3-a Incetarea raportului de serviciu din O. U G. nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora încetarea raportului de serviciu prin acordul
părţilor, consemnat în scris, se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de
numire în funcţia publică;
Având în vedere cererea de încetare a raportului de serviciu al domnului Sandor Jozsef - Endre
din funcţia publică de referent, clasa ID, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar
Contabil, prin care comunică Decizia de pensionare nr. 577002/2022, privind acordarea pensiei
anticipate parţiale (cod pensie PI0), în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile art. 528 şi art. 533 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora actul administrativ de încetare a
raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici trebuie să conţină în mod obligatoriu temeiul legal al
încetării raporturilor de serviciu, denumirea funcţiei publice, data de la care încetează raportw-ile de
serviciu ale funcţionarului public, termenul stabilit pentru aplicarea prevederilor a1t. 524 alin. ( 1) şi
termenul în care poate fi atacat actul administrativ, precum şi instanţa de contencios administrativ
competentă;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Emiterea dispoziţiei privind încetarea, începând cu data de 02 iunie 2022, a raportului de
serviciu al domnului Sandor Jozsef - Endre, care a ocupat funcţia publică de referent, clasa III, grad
profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, conform prevederilor art. 516 lit.
"b" Secţiunea a 3-a - Încetarea raportului de serviciu, coroborat cu prevederile art. 528, art. 533 şi art.
524 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Racz Andrea
Consilier

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

DIS P OZ IT' I A nr. 77 din 03.06.2022

Privind desemnarea doamnei Racz Andrea, în calitate de persoană responsabilă
cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în
cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 2693 din 03.06 . 2022, prin care se propune desemnarea doamnei Racz
Andrea, în calitate de persoană responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de
avere şi declaraţiile de interese în cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea;

În baza prevederilor art. 437 - Îndeplinirea atribuţiilor, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia funcţionarii publici
răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum
şi a atribuţiilor ce le sunt delegate, ale art. 438 - Limitele delegării de atribuţii, coroborate cu
prevederile art. 578 - Răspunderea patrimonială a personalului autorităţilor sau instituţiilor publice în
legătură cu atribuţiile delegate;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 176/2010 privind Integritatea în exercitarea funcţiilor
şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative;
Având în vedere prevederile Anexei la Ordinul nr. 96/2021 pentru aprobarea procedurii de
transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care se realizează,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de necesitatea numirii unei persoane responsabile cu implementarea prevederilor
referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în cadrul unităţii administrativ teritoriale
Comuna Sălacea, în baza art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (]) lit. 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 desemnează doamna Racz Andrea, care ocupă funcţia de consilier, clasa I, grad
profesional principal, în calitate de persoană responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la
declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna
Sălacea.
Art.2. Atribuţiile care i se deleagă sunt cele prevăzute de art. 6 alin. (1) din Legea nr.
176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, completate de cele din fişa postului, potrivit
Anexei la prezenta dispoziţie.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. 2693 din 03.06.2022
Aprobat,

HOR

p

REFERAT
Privind propunerea de desemnare a doamnei Racz Andrea, în cahla
responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de 'if i
interese în cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
În baza prevederilor art. 437 - Îndeplinirea atribuţiilor, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia funcţionarii publici
răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum
şi a atribuţiilor ce le sunt delegate, ale art. 438 - Limitele delegării de atribuţii, coroborate cu
prevederile art. 578 - Răspunderea patrimonială a personalului autorităţilor sau instituţiilor publice în
legătură cu atribuţiile delegate;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 176/201 Oprivind Integritatea în exercitarea funcţiilor
şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte nonnative;
Având în vedere prevederile Anexei la Ordinul nr. 96/2021 pentru aprobarea procedurii de
transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care se realizează,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de necesitatea numirii unei persoane responsabile cu implementarea prevederilor
referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în cadrul unităţii administrativ teritoriale
Comuna Sălacea, în baza art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/201 O, cu modificările şi completările
ulterioare;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Desemnarea doamnei Racz Andrea, ce ocupă funcţia de consilier, în calitate de persoană
responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
în cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea.
Atribuţiile care i se deleagă sunt cele prevăzute de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, completate de cele din fişa postului, potrivit Anexei la prezentul
referat.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute anterior, doamna Racz Andrea este subordonată direct
primarului comunei Sălacea, care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia,
conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 176/201 O, cu modificările şi completările ulterioare.
Szegecs Mignon - Imola
Consilier achiziţii publice

