ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Cl;4784300
Nr.8 din 31 martie 2022.Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ
În baza prevederilor art.200,art.243,alin.(l)lit.e.),art.249 alin.(4) lit.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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48/25.03.2022
49/30.03.2022
50/31.03.2022
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-

Cu stimă,

-

ROMÂNIA
JUDETUL Bihor
COMUNASALACEA

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

DISPOZIŢIE
nr. 45/25.03.2022
privind acordarea a alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru domnul(doamna) TAMAS SANDOR

Primarul unităţii COMUNA SALACEA
Având în vedere :
•

•
•

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea
familiei a d-lui (ei) TAMAS SANDOR , domiciliat(ă) in SALACEA , strada - Nr. 930 ,
însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei formată din 2 membri, din care 1
copii sub 18 ani si de declaraţia privind veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii
de către membrii acesteia; întregistrată cu nr. 379/14.03.2022. (CNP 1860215054766)
Referatul nr. 1565/25.03.2022 prin care se propune acordarea alocaţiei de susţinere a familiei
pentru familia d-lui/d-nei TAMAS SANDOR formată din 2 membri, cu un venit total de
700.00 lei.
Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 15(1),(2),(3),(4) din Legea
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din Hotărârea
nr.38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 2771201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;

Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 277 /201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
nonnative, 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,
DISPUNE:
Art 1. acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 1 copii a d-lui/d-nei TAMAS SANDOR ,
titularul cererii numărul 379/14.03.2022, în suma de 108.00 lei/ luna, începând cu luna aprilie 2022.
Art 2. Alocaţia pentru susţinerea familiei se plăteşte de către Agenţia Judeţeană de Plăţi Sociale
Bihor , prin mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.

Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabila la primăria COMUNA
SALACEA în termen de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
Art 4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată în termen de 5 zile de la data emiterii.
Art 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana cu atribuţii de
asistenţă socială din cadrul Primăriei COMUNA SALACEA .

-

Art 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţului Bihor ;
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor :
Domnul/doamna TAMAS SANDOR din SALACEA , str. - Nr. 930
Contrasemneaza,
Secretar Ge ral
TAT .-i.ai\.,_,.OR

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

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

REFERAT nr.1565/25.03.2022
privind acordarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru d-nul(d-na) TAMAS SANDOR

Având in vedere:
• Cererea d-lui(d-nei) TAMAS SANDOR, domiciliat în SALACEA strada str. - Nr. 930 ,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. 379/14.03.2022, CNP 1860215054766;
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 15(1),(2),(3),(4) din Legea nr.
277/2010 priv nd alocaţia pentru susţinerea familiei şi art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din Hotărârea nr.38
din 19.01.2011
, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
Potrivit prevederilor:
'

-

Legea nr. 277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
nonnative, 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 I 2019-privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 1 copii a d-lui/d-nei TAMAS SANDOR ,
titularul cererii numărul 379/14.03.2022, în suma de 108.00 lei/ luna, începând cu luna aprilie 2022.
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în suma de 108.00 lei şi se plăteşte de către Agenţia
Judeţeană de Plăţi Sociale Bihor , prin mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de
card.
Primar
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ROMÂNIA
JUDETUL Bihor
COMUNA SALACEA

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

DISPOZIŢIE
nr. 46/25.03.2022
privind încetarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru domnul(doamna) MAGYAR ERIKA
Primarul unităţii COMUNA SALACEA
Având în vedere:
•

•
•

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere în dosarul alocaţiei pentru susţinerea familiei dnului/d-nei MAGYAR ERIKA, domiciliat(ă) în SALACEA, strada-, Nr. 692B, însoţită de
actele doveditoare privind componenţa familiei formată din 3 membri, din care 1 copii sub 18 ani
şi de declaraţia privind veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii
acesteia; înregistrată cu nr. 158/28.02.2019 . (CNP 2730804052919 )
Referatul nr. 46/25.03.2022 prin care se propune încetarea din plată a alocaţiei de susţinere a
familiei pentru familia d-lui/d-nei MAGYAR ERIKA formată din 3 membri, cu un venit total de
0.00 lei.
Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului confonn art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din Hotărârea nr.38
din 19.01.2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277 /201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;

Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 277 /201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei;
- Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative;
- Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială.
- 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 I
2019 - privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art 1. incetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 1 copii a d-lui/d-nei MAGY AR ERIKA ,
în suma de 87.00 lei/luna titularul cererii numărul 158/28.02.2019 , începând cu luna aprilie 2022, din
unnătoarele motive: neactualizare dosar.
Art 2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabila la pnmana COMUNA
SALACEA în termen de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art 3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată în termen de 5 zile de la data emiterii.
Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana cu atribuţii de
asistenţă socială din cadrul Primăriei COMUNA SALACEA .
Art 5. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţului Bihor ;
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor :
Domnul/doamna MAGY AR ERIKA din SALACEA , str. -, Nr. 692B
Primar

COMUNA SALACEA
HORV HBELA

Contrasemneaza,
Secretar Gener
TATAI ., . . ...,.,.., ...

ROMÂNIA
JUDETUL Bihor
COMUNASALACEA

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

REFERAT nr. 1566/22.03.2022
privind încetarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru d-nul(d-na) MAGYAR ERIKA
Având în vedere:
• Cererea d-lui(d-nei) MAGY AR ERIKA, domiciliat în SALACEA strada str.-, Nr. 692B, jud.
Bihor, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind
veniturile obtinuţe în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu
nr. 158/28.02.2019, CNP 2730804052919;
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului confonn art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din Hotărârea nr.38
din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
2771201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 2771201 O privind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277 /201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
nonnative, 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 alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 1 copii a d-lui/d-nei MAGY AR ERIKA , titularul
cererii numărul 158/28.02.2019 , începând cu luna aprilie , în suma de 87.00 lei / luna din următoarele
motive: neactualizare dosar.
Intocmit,

ROMÂNIA, JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SALACEA, CIF 4784300
PRIMAR

DISPOZITIE

Nr. 47 din 25.03.2022
pentru apobarea acordării ajutorului social
- luna MARTIE 2022Ţinând seama de prevederile Legii 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.
416/2011 privind venitul minim garantat, precum şi Hotărârea nr. 50 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001.
În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. 1 , lit. b şi art. 199 din O.U. G.
57 I 2019 - privind Codul Administrativ .

PRIMARUL COMUNEI SALACEA
emite prezenta dispoziţie:
Art. 1. Se aprobă pentru perioada 01 - 31 MARTIE 2022, venitul minim garantat, familiilor
şi persoanelor singure, în nr. de 12 cereri, având dreptul la suma de 2.148 lei conform situaţiei
centralizatoare, care constituie anexă la prezenta dispoziţie.
Art. 2.- Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen de 30
de zile de la data emiterii.
Art. 3.- Prezenta dispoziţe se comunică cu:
- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială - Bihor;
- dosarul special;
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor.
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana responsabilă
cu implementarea prevederilor actelor normative de aplicare a venitului minim garantat la nivelul
U.A.T. Sălacea, judeţul Bihor.
PRIMAR,

Contrasemne z ă
Secretar ge
al UAT,
Tatai Me1'111111.,-Tibo

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 47/25.03.2022 CUPRINZAND
BENEFICIARII VMG (Legea 416/2001) luna MARTIE, anul 2022
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
Szilagyi Margit
Kallai Iuliana
Kenyeres Adelhaida
Magyar Augustin
Szilagyi Zoltan
Szilagyi Petru
Varga Bama
Zsigo Malia
Vanca Krisztina
Kallai Anghela
Farkas Etelca
KALLAI ALBERT
TOTAL

1
2

3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

CNP

Adresa

2570119052867
2550912052860
2311005054675
1540215052855
1661125052869
1520820052887
1700117052865
2520107052873
2580218052866
2670423052871
2490609052887
1540124052854

Salacea nr. 989
Salacea nr. 163
Salacea, nr. 319
Salacea, nr. 695
Salacea, nr. 591D
Salacea nr. 954
Salacea, nr. 172
Otomani, nr. 166
Salacea, nr. 945
Sălacea, nr. 691A
Sălacea, nr. 160
Salacea, nr. 154

Număr
membrii de
familie
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1

Cuantum lei
stabilit VMG
149
149
149
269
149
149
149
149
149
269
269
149

2.148 lei

Luna cu care se
modifică VMG

Martie
Martie
Martie
Martie
Martie
Martie
Martie
Martie
Martie
Martie
Martie
Martie

î

Intocmit,
Tarndreea

11'

ROMÂNIA

JUDEŢUL BffiOR
COMUNA SALACEA
Compartiment asistenta sociala
CIF 4784300
DISPOZITIE nr. 48/25.03.2022
privind modificarea cuantumului alocatiei
pentru sustinerea familiei,
pentru domnul(doamna) FRANCK ERZSEBET EV A
Primarul unitatil COMUNA SALACEA
Având în vedere:
•

Cererea si declaratia pe propria raspundere in do arul alocatiei pentru sustinerea familiei d-nului/d-nei FRA CK
ERZSEBET EVA, domiciliat(a) în SALACEA, strada - r. 477, insotita de actele doveditoare privind componenta
familiei formata din 7 membri, din care 4 copii sub 18 ani si de declaratia privind veniturile obtinute in luna anterioara
depunerii cererii de catre membrii acesteia; intregistrata cu nr. 381/24.03.2022. (C P 2791224052889)
• Referatul nr. 1567/25.03.2022 prin care e propune modificarea plata alocatiei de sustinere a familiei pentru familia
d-lui/d-nei FRANCK ERZSEBET EV A formata din 7 membri, cu un venit total de 1800 lei.
• Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art. 15(1),(2),(3),(4) din Legea nr. 277/2010 privind
alocatia pentru sustinerea familiei si art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din Hotararea nr.38 din 19.01.2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru su tinerea familiei,
republicata;
• Adresa Agentiei Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bihor, cu nr. 73676/SBS/21.03.2022;
• Adeverinta de la Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea, inregistrat cu nr. 587/22.03.2022.
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
Hotararea nr. 38 din 19.01.2011 actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
Ordonantei de urgenta nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea i completarea unor acte normative;
Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/200 I privind venitul
minim garantat;
Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării
unor beneficii de asi tenţă ocială.
Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 277/2010 cu modificarile OUG nr. 93/2016
În temeiul art. 155 alin. I , lit. d , alin. 5 , lit. c, art. 196, alin. 1 , lit. b şi art. 199 din O.U. G. 57 / 2019- privind Codul
Admini trativ.
DISPUNE:
Art 1. Modificarea cuantumului alocatiei pentru u tinerea familiei acordat doamnei FRANCK ERZSEBET EVA
la suma de 150 lei/luna pentru un numar de 2 copii, incepand cu luna februarie 2022, din urmatoarele motive:
Se exclude minorul AGYI ISTVAN GABOR, na cut la data de 17.01.2007, din numarul de copii ai familiei avand in vedere
ca in semestrul I al anului scolar 2021/2022 a avut peste 20 de absente nemotivate, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr.
277/2010, cu modificarile OUG nr. 93/2016.
Se exclude minora AGYI EMOKE-ALEXANDRA, na cuta la data de 21.11.2004, din numarul de copii ai familiei avand in
vedere ca in seme trul I al anului scolar 2021/2022 a avut pe te 20 de absente nemotivate, conform art. 27 alin. (3) din Legea
nr. 277/2010, cu modificarile OUG nr. 93/2016.
Art 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria COMUNA SALACEA in termen de 30
zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile i completarile
ulterioare.
Art 3. Prezenta dispozitie va fi comunicata in termen de 5 zile de la data emiterii.
Art 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii e incredinteaza persoana cu atributii de asistenta sociala din
cadrul Primariei COMUNA SALACEA
Art 5. Prezenta dispozitie se comunica cu:
Institutia Prefectului judetului BIHOR ;
Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala BIHOR :
Domnul/doamna FRANCK ERZSEBET EV A din SALACEA , str. - Nr. 477
Primar
COMUNA SALA
HORV

Contrasem
secretar
TAT

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SALACEA
Compartiment asistenta sociala
Nr. 1567/25.03.2022
REFERAT
privind modificarea cuantumului alocatiei
pentru sustinerea familiei,
pentru domnul(doamna) FRANCK ERZSEBET EVA

A vand în vedere:
Cererea si declaratia pe propria raspundere in dosarul alocatiei pentru sustinerea familiei d-nului/d-nei
FRANCK ERZSEBET EV A, domiciliat(a) in SALACEA , strada - Nr. 477 , insotita de actele
doveditoare privind componenta familiei formata din 7 membri, din care 4 copii sub 18 ani si de declaratia
privind veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia; intregistrata cu nr.
381/24.03.2022. (CNP 2791224052889)
Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art. 15(1),(2),(3),(4) din Legea nr. 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei si art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din Hotararea nr.38 din 19.01.2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia
pentru sustinerea familiei, republicata;
Adresa Agentiei Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bihor cu nr. 73676/SBS/21.03.2022;
Adeverinta de la Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea, înregistrat cu nr. 587/22.03.2022.
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
Hotararea nr. 38 din 19.01.2011 actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/20 I Oprivind alocatia pentru sustinerea familiei;
Ordonantei de urgenta nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte
normative;
Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat;
Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a
acordării unor beneficii de asistenţă socială.
Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 277/2010 cu modificarile OUG nr. 93/2016

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.
PROPUN:

Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei FRANCK ERZSEBET
EV A la suma de 150 lei/luna pentru un numar de 2 copii, incepand cu luna februarie 2022, din urmatoarele
motive:
Se exclude minorul AGYI ISTVAN GABOR, nascut la data de 17.01.2007, din numarul de copii ai familiei
avand in vedere ca in semestrul I al anului scolar 2021/2022 a avut peste 20 de absente nemotivate, conform art. 27
alin. (3) din Legea nr. 277/2010, cu modificarile OUG nr. 93/2016.
Se exclude minora AGYI EMOKE-ALEXANDRA, nascuta la data de 21.11.2004, din numarul de copii ai
familiei avand in vedere ca in semestrul I al anului scolar 2021/2022 a avut peste 20 de absente nemotivate,
conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 277/2010, cu modificarile OUG nr. 93/2016.
Intocmit,

ROMÂNIA
JUDETUL BIHOR
PRIMARIA COMUNEI SÂLACEA
PRIMAR
DISPOZITIA NR. 49
DIN DATA DE 30.03.2022
Privind prelungirea acordarii indeminizaţiei de însoţitor pentru doamna
KOKOVICS MONIKA-ANDREA
Primarul comunei Sâ]acea, judeţul Bihor.
Având în vedere:
- cererea cu nr. 1662/30.03.2022 a doamna KOKOVICS MONIKA-ANDREA prin care solicita
prelungirea acordarii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap (reevaluare) cu nr. 828/22.03.2022, emis de catre
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bihor, perioada de valabilitate 12 luni;
- Acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor nr. 2808 din
29.03.2022 si actele anexate la dosarul personal,
- referatul referentului social din cadrul Primariei Salacea inregistrat sub nr. 1663 din 30.03.2022,
prin care propune prelungirea platii indemnizatiei lunare cuvenite,
- prevederile art. 35 si 36 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,
- prevedrerile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
448/2006, art. 24 si 25,
- prevederile Legii nr 448/2006 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu
handicap republicata ,
1n temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ.Primarul comunei Salacea,
D I S PUNE:
Art. 1. Se prelungeşte perioada de acordarea a indemnizaţiei de însoţitor pentru doamna
KOKOVICS MONIKA-ANDREA pentru persoana adulta cu handicap grav, cu drept la asistent
personal, domiciliat în localitatea SALACEA, nr. 258, CNP 2801008055062 - începând cu
drepturile lunii aprilie 2022.
Art. 2 . Indemnizaţia platita va fi în cuantum net de 1524 lei, brut 2550 lei.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se va pune în aplicare de catre compartimentul de asistenţa
sociala si cel de contabilitate din cadrul Primari ei comunei Salacea, judeţul Bihor .
Art. 4. Prezenta Dispozitie se va comunica către:
- Instituiţia Prefectului - Judeţul Bihor - Direcţia de contencios administrativ şi controlul
legalitaţii actelor ;
- Compartiment contabil din cadrul Primariei comunei Salacea,
- la dosar;
- d-nei KOKOVICS MONIKA-ANDREA
PRIMAR,

Nr. 1663 din 30.03.2022

APROB
p·
Ho

REFERAT
Privind prelungirea acordarii inderninizaţiei lunare de însoţitor pentru damna KOKOVICS
MONIKA-ANDREA, persoana incadrat in grad de handicap
Având în vedere:
- cererea cu nr. 1662/30.03.2022 a doamnei KOKOVICS MONIKA-ANDREA prin care solicita
prelungirea acordării indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap (reevaluare) cu nr. 828/22.03.2022, emis de catre
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bihor, perioada de valabilitate 12 luni;
- Acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copililui Bihor nr. 2808 din
29.03.2022 si actele anexate la dosarul personal,
- art. 42, alin. (4) si (5), pe cele ale 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 ulterioare,
- 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,
- prevederile Legii nr 448/2006 privind protectia speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu
handicap republicata,
SE PROPUNE:
Art. 1. Se prelungeşte perioada de acordarea a indemnizaţiei de însoţitor pentru doamna
KOKOVICS MONIKA-ANDREA pentru persoana adulta cu handicap grav, cu drept la asistent
personal, domiciliat în localitatea SALA CEA, nr. 258, CNP 2801008055062 - începând cu
drepturile lunii aprilie 2022.

INTOCMIT,

ROMÂNIA,
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Primar,
CIF 4784300

D I S P O Z I Ţ I A NR. 50
Din 31.03.2022
privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite
doamnei CADAR JUDITH-pentru persoana cu handicap grav, acordate conform prevederilor
Legii nr. 448/2006
Avand in vedere prevederile:
Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- referatul referentului social din cadrul Primariei Salacea înregistrat sub nr. 1711 din
31.03.2022, prin care propune încetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite,
- Certificat de deces seria D.11 nr. 572982, eliberat de Primaria comunei Salacea, la data de
31.03.2022 privind pe defuncta CADAR JUDITH, decedata la data de 30.03.2022;
In 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 01.04.2022 inceteaza plata indemnizatiei lunare acordata, potrivit
prevederilor Legii nr. 448/2006, d-nei CADAR JUDITH, în cuantum brut de 2550 lei, net de
1524 lei, avand CNP 2660909051090, în calitate de beneficiar, cu domiciliul in comuna
Salacea, sat Salacea, nr. 956, judetul Bihor.
Motiv: decesul persoanei încadrata in grad de handicap
Art. 2. - Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin gr1Ja
referentului social.
- un exemplar pentru Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- un exemplar la dosarul personal;
- un exemplar la serviciul de contabilitate.-
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PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDETUL BillOR
SĂLACEA NR. 47
CF. 4784300

primaria.salacea@gmail.ro
www.salacea.ro
Tel.
0259-463-014
Tel/fax: 0259-463-275

Nr. 1711 din 31/03/2022

REFERAT
privind emiterea dispoziţiei de încetarea acordarii indeminizaţiei
de însoţitor pentru dl./d-nei CAD AR JUDITH

Având în vedere:
- Certificatul de deces seria D.11 nr. 572982, eliberat de Primaria comunei Salacea, la data
de 31.03.2022;
- 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,
SE PROPUNE:
Art. 1. Incetarea acordarii a indemnizaţiei de însoţitor pentru d-na CADAR JUDITH
persoana adulta cu handicap grav, cu dreptul la asistent personal, domiciliat în localitatea
SALA CEA, nr. 956, CNP 2660909051090 - începând cu data de O1.04.2022, persoana decedata.

INTOCMIT,

