RROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;
Nr.31 din 26 septembrie 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI -JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ

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

128/19.09.2022
129/20.09.2022
130/22.09.2022
131/26.09.2022

Dispoz.privind majorare salar dnei.Robotin N.

-

Dispoz.privind desemnare persoanelor cu specimen de semnătură pentru OPHT
Dispoz.de convocare şedinţă de lucru Cons.local
Dispoz.de rectific.bugetară trim.I11/2022

-

Cu stimă,
>!Sec'ret r
COMU{IJ ţj

,_

-

-

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

D I S P O Z I T, I A nr. 128
din 19.09.2022

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Robotin Nora,
prin trecerea la gradaţia 3, corespunzătoare tranşei de vechime În muncă,
Începând cu data de 01 septembrie 2022
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 4289 din 19.09.2022 privind propunerea de stabilire a salariului de
bază al doamnei Robotin Nora, prin trecerea la gradaţia 3, corespunzătoare tranşei de vechime în
muncă, începând cu data de O1 septembrie 2022;
Având în vedere prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare astfel:
- art.11 din CAPITOLUL II - Salarizarea - SECŢIUNEA I - Sistemul de stabilire a
salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi
indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar şi
- art. I O Salariile de bază şi gradaţiile, potrivit căruia:
"(I) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.
(2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în
muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia
este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr. 1JX, precum şi a personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare.
(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia O.
(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele
procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt unnătoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se detem1ină prin majorarea salariului de bază prevăzut în
anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 1O ani - şi se detennină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la I O ani la 15 ani - şi se detennină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se detennină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se detennină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.";
Luând în considerare HCL nr. 17/2022 privind modificarea HCL nr. 20/2020 pentru
aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei
ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
În baza actelor doveditoare privind vechimea în muncă, depuse de către doamna Robotin
Nora, în luna septembrie 2022;
Ţinând cont de prevederile art. I alin. (6) din OUG nr. I 30/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor tennene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
nonnative, 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;
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Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

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

DISPUNE:
Art.1. Majorarea, începând cu data de OI septembrie 2022, pentru doamna Robotin Nora,
ce ocupă funcţia publică de consilier, clasa 1, grad profesional principal în cadrul Compartimentului
Financiar Contabil, Resurse Umane, a salariului de bază avut, cu cota procentuală de 5%, potrivit
prevederilor art. I O alin. (4) lit. "c" din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin trecerea la gradaţia 3,
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă.
Art.2. Veniturile salariale de care beneficiază salariata sunt fonnate din salariu de bază în
cuantum de 5.550 Iei (salariul de bază pentru gradaţia O este de 4.683 lei, majorat cu 867 lei aferent
tranşei de vechime în muncă - gradaţia 3), 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, confonn prevederilor art. I I din Legea nr. I 53/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile ait. 1 alin. (6) din OUG nr. I 30/202 I.
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 de art. 556 din O.U.G. nr.
57 /20 I 9 privind Codul administrativ, actualizat, coroborate cu prevederile legislaţiei muncii, la
Tribunalul Bihor.
Art.5. Prezenta dispozitie se comunică doamnei Robotin Nora, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane şi 1nstituţiei Prefectului Judeţul Bihor.
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Contrasemnează,
Secretar general al Comunei
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Comuna Sălacea

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

Nr. 4289 din 19.09.2022
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privin ropunerea de stabilire a salariului de bază al doamnei Robo Îit
a,
prin trecerea la gradaţia 3, corespunzătoare tranşei de vechime În muncă,
Începând cu data de Ol septembrie 2022

Având în vedere prevederile Legii - cadru nr.153/20 I 7 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare astfel:
- art. I I din CAPITOLUL II - Salarizarea - SECŢTUNEA I - Sistemul de stabilire a
salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare ş1
indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar şi
- art. 1O Salariile de bază şi gradaţiile, potrivit căruia:
" ( 1 ) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.
(2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în
muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia
este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr. 1IX, precum şi a personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare.
(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia O.
(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele
procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt unnătoarele:
a) gradaţia I - de la 3 ani la 5 ani - şi se detennină prin majorarea salariului de bază prevăzut în
anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la I O ani - şi se detennină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 1O ani la 15 ani - şi se detennină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se detennină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se detem1ină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.";
Luând în considerare HCL nr. 17/2022 privind modificarea HCL nr. 20/2020 pentru
aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei
ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
În baza actelor doveditoare privind vechimea în muncă, depuse de către doamna Robotin
Nora, în luna septembrie 2022;
Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor tennene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
nonnative, potrivit căruia, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (I) din Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificările şi completările ulte1ioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei
de hrană se menţine la nivelul din anul 2021;
Faţă de cele arătate mai sus,

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

PROPUNEM:
1. Emiterea dispoziţiei privind majorarea, începând cu data de OI septembrie 2022, pentru
doamna Robotin Nora, ce ocupă funcţia publică de consilier, clasa l, grad profesional principal,
Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane, a salariului de bază avut, cu cota procentuală
de 5%, potrivit prevederilor art. I O alin. (4) lit. "c" din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin trecerea la
gradaţia 4, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă.
2. Veniturile salariale de care beneficiază salariata sunt fonnate din salariu de bază în
cuantum de 5.550 lei (salariul de bază pentru gradaţia O este de 4.683 lei, majorat cu 867 Iei aferent
tranşei de vechime în muncă - gradaţia 3), la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347
lei, menţinută Ia nivelul din anul 2021, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna
anterioară, confonn prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021.

Bernath Agnes
Consilier achiziţii publice

RROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR,
D I S P O Z I Ţ I A Nr.129.din 20 septembrie 2022.privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată în relaţia pe care UAT
Sălacea are cu trezorerie(OPHT),orice altă bancă,respectiv cecul de numerar.Primarul comunei Sălacea,judeţul Bihor;
Avand în vedere încetarea raportului de serviciu al doamnei Avramlucia,din funcţia
publică de execuţie de referent,clasa 111,grad profesional superior,în baza Dispoziţiei nr.103 din 19
iulie 2022,precum şi Dispoziţia cu nr.112 din 01.08.2022 privind modificarea raportului de serviciu
al doamnei Petrucz Maria - Beata,prin transfer la cerere,începand 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;
În conformitate cu prevederile:
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr.82/1991 a contabilităţii rerepublicată,cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP
nr.1792/2002
pentru
aprobarea
normelor
metodologice
privind
angajarea,lichidarea,ordinanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,cu
modificările şi completările ulterioare;
O.S.G.G.nr.200/2016 pentru aprobarea Codului conntrolului intern/managerial,cuprinstandardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru
zand
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern intern/managerial şi
controlul financiar preventiv,republicată,modificată şi completată prin O.U.G.nr.2/2015
pentru modificarea şi completarea unor acte normative,precum şi alte măsuri;
OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale
pentru persoane care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv
propriu,publicat în MOF.nr.28/15 ianuarie 2016;
OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar - contabile;
OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice,Planul de conturi pentru instituţiile publice
şi instrucţiunile de aplicarea a acestuia,modificată şi completata prin
O.M.F.P.nr.529/2016;
Văzand referatul cu nr.4338/20.09.2022 întocmit de secretarul genral al UAT Sălacea în
acest scop;
În temeiul art.196 alin.(1) lit .. b)din O.U.G.nr.57 /2019 privind Codul administrativ,cu
modificările şi completările ulterioare,
DISPUN;
Art.1.-Începand cu data de 20.09.2022 plăţile efectuate prin trezoreria statului sau prin
bănci,după caz,precum şi plăţile şi încasările efectuate prin caseria instituţiei se semnează de către
următorii,

IROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Nr.4338 din 20 septembrie 2022.REFERAT
privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată în relaţia pe care UAT
Sălacea are cu trezorerie{OPHT),orice altă bancă,respectiv cecul de numerar.Avand în vedere încetarea raportului de serviciu al doamnei AvramLucia,din funcţia
publică de execuţie de referent,clasa 11I,grad profesional superior,în baza Dispoziţiei nr.103 din 19
iulie 2022,precum şi Dispoziţia cu nr.112 din 01.08.2022 privind modificarea raportului de serviciu
al doamnei Petrucz Maria - Beata,prin transfer la cerere,începand cu data de 01 august 2022,pe
funcţia publică de execuţie de consilier,clasa l,grad profesional superior,Compartiment Financiar
Contabil,Resurse Umane,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea;
În conformitate cu prevederile:
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr.82/1991 a contabilităţii rerepublicată,cu modificările şi completările ulterioare;
OMFP
nr.1792/2002
pentru
aprobarea
normelor
metodologice
privind
angajarea,lichidarea,ordinanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,cu
modificările şi completările ulterioare;
O.S.G.G.nr.200/2016 pentru aprobarea Codului conntrolului intern/managerial,cuprinzand
standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern intern/managerial şi
controlul financiar preventiv,republicată,modificată şi completată prin O.U.G.nr.2/2015
pentru modificarea şi completarea unor acte normative,precum şi alte măsuri;
OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale
pentru persoane care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv
propriu,publicat în MOF.nr.28/15 ianuarie 2016;
OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar- contabile;
OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice,Planul de conturi pentru instituţiile publice
şi instrucţiunile de aplicarea a acestuia,modificată şi completata prin
O.M.F.P.nr.529/2016;
În temeiul art.196 alin.(1) lit .. b)din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările şi completările ulterioare se propune domnului primar al Comunei Sălacea emiterea
unei dispoziţii,după cum urmează;
Art.1.-Începand cu data de 20.09.2022 plăţile efectuate prin trezoreria statului sau prin
bănci,după caz,precum şi plăţile şi încasările efectuate prin caseria instituţiei se semnează de către
următorii,
-Ordonator principal de credite,
-drept de semnătura I
Primar - dl.Horvath Bela
-Persoana desemnată,
-drept de semnătura a -li - a
Consilier- dna.Petrucz Maria - Beata

Art.2.-Doamna Petrucz Mariaa - Beata,consilier,clasa l,grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Financiar Contabil,Resurse Umane va avea drept de semnătura a li a,Specimenul de semnătura,precum şi ştampila sunt conform anexei la prezenta dispoziţie;
Art.3.-Începand cu data prezentei orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea;
Art.4.-Prezenta dispoziţie se poate contesta în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare;
Art.5.-Secretarul general al comunei Sălacea va comunica prezenta dispoziţie tuturor
persoanelor şi autorităţilor interesate.-
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ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF.4784300;
PRIMAR,

D I S P O Z I Ţ I A Nr.130.din 22 sept. 2022.privind convocarea şedinţei de lucru ordinară al Consiliului Local al Comunei Sălacea;
Avand în vedere prevederile art.133 alin.1,art.134 alin.4 şi art.196 alin.1 lit.b din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Primarul comunei Sălacea,
DISPUNE;
Art.1.-Pentru data de 3 octombrie 2022,orele 15,00 se convocă şedinţa de lucru
ordinară al Consiliului Local al Comunei Sălacea,care va avea loc la sediul primăriei,sau în Căminul
cultural în sala de şedinţă;
Art.2.-Proiectul ordinii de zi este cel anexat la prezenta dispoziţie;
Art.3.-Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi,împreună cu documentaţia
aferentă se găsesc la secretarul general sau la consilierul cu relaţii publice al comunei Sălacea şi
sunt puse la dispoziţie consilierilor locali în format fizic;Proiectele de hotărari şi alte documente se
transmit comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sălacea în vederea dezbaterii şi întocmirii
avizelor;
Art.4.-Cei interesaţi pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de
hotărari,atat în cadrul şedinţelor de comisii cat şi în plenul şedinţei Consiliului local;
Art.5.-Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
secretarului general al comunei Sălacea;
un exemplar Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor
un exemplar în dosarul şedinţei de lucru
un exemplar spre publicare

PRI
Horva

Contrasemnează,
Secretar gen ral UAT,

ltOMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF:4784300

Anexă la Dispoz.nr.130/22.09.2022.-

PROIECTUL ORDINII DE ZI

ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din data de 3
octombrie 2022,orele 15,00 întocmit în baza art.135 alin.(1) din O.U.G.Nr.57 /2019 privind
Codul administrativ;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea buhetului local 2022;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotarare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea solicitării scrisorii de
garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru obiectivul
,,Îmbunătăţireainfrastructurii rutiere agricole în comuna Sălacea, judeţul Bihor"
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate;
3.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea privind implementarea
proiectului'1nfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în A.D.I. VALEA IERULUI, judeţul
Bihor"
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de
specialitate,alte documente
4.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea dcumentaţiei tehnice de
dezmembrare a imobilului intravilan înscris în CF 51021,situat în localitatea Sălacea,comuna
Sălacea,judeţul Bihor,din care s-au format 7 loturi;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
5.-Aprobarea Proiectuluii de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
atribuire în scopul organizării licitaţiei publice deschise pentru atribuirea unui drept de
superficie asupra suprafeţei de teren de 2500 mp, proprietate publică a Comunei Sălacea,
identificat cu C F 51235 ş inr.Cad.51235, Lot 4, situat în localitatea Sălacea, comuna
Sălacea, destinat realizării unei hale industriale
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
6. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public a Comunei Sălacea a
imobilului identificat prin C F 50060 Sălacea nr. tapo 1473, Nr. cadastral - 1 4 7 3 - C 1 , cu
anexă clădire intrare pivniţă cu construcţie subterană s.c. 54 mp şi s.d. 863 m.p
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
7.- Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea Acordului de Parteneriat
între UAT Sălacea şi Clubul Sportiv Juventus Oradea în anul 2022 pentru programul
sportiv"Promovarea fotbalului pentru elevii Şcolii Gimnaziale"Balasko Nandor"din Sălace;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de
specialitate,alte documente;

8.-Aprobarea proiectului de hotărare privind stabilirea unor normative proprii de
cheltuieli pentru consumul de carburanţi necesar pentru autovehicule şi utilaje ce fa parte din parcul
auto al UAT Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de
specialitate,alte documente;
9.-Diverse probeleme;

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Primar,

D I S P O Z I Ţ I A Nr.131.din 26 septembrie 2021.cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022,trim.lll
Avand în vedere Referatul de specialitate întocmit de d-na Petrucz Maria
Beata,consilier în cadrul Biroului financiar - contabil,prin care solicită d-lui primar emiterea unei
dispoziţii la rectificarea bugetului local trim.111 ale anului 2022,cu nr „ 4441/26.09.2022;
În baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
Avand în vedere prevederile Legii nr.371/2022 Legea bugetului de stat pe anul
2022,Legea nr.273/2006,H.G.nr.1156/2022 precum şi adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Bihor cu nr.11797 /26.09.2022;
În baza art.154,art.155,alin.1,art.196,alin.1,lit.b) din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
Primarul comunei Sălacea,
DISPUNE;

Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local atat la partea de venituri cat şi la partea
de cheltuieli,pe trim.111 anul 2022,conform Anexei nr.1,care face parte integrantăla prezenta
dispoziţie;
Art.2.-Prezenta dispoziţie se comunică cu;
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
Administraţia Finanţelor Publice Bihor;
Contabilitatea primăriei comunei Sălacea;
dosar,publicare prin afişarea şi în MOF.Local;

Vizat pentru legalitate,
Secretar gene11 UAT,
Tatai ·00r

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SALACEA
NR. 4441 DIN 26.09.2022
REFERAT
Privind aprobarea rectificarii bugetului local
pe anul 2022,trim III
Conform Legii bugetului de stat nr.371/2022, a Legii Finantelor publice
nr.273/2006, HG 1156/2022 si adresa finante 11797/2022 au fost repartizari urmatorii
indicatori care stau la baza rectificarii bugetului local pe anul 2022,trim III

1.

BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONAR E

Sume defalcate din TVA Pentru ehilibrarea bugete
locale

11.02.06

TOTAL VENITURI S.F.

1.

ADMINISTRATIE
d.c. bunuri si servicii

MII LEI
TOTAL AN
33,00
33,00

51.02
20

33,00

33,00

33,00

TOTAL CHELTUIELI S.F.

Propun Dlui primar, aprobarea rectificarii bugetului local, conform indicatorilor
de mai sus, la partea de venituri si cheltuieli

Salacea la, 26.09.2022

Contabil,

eROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

Anexă la Dispoziţia nr.131/26.09.2022.-

------

-

BUGET u LLOCAL
SECTIUNEA DE FUNC T IONARE
1.

Sume defalcate din TVA Pentru ehilibrarea bugete
locale
------

11.02.06

TOTAL VENITURI S.F.

1.

---- ---------d.c. bunuri si servicii
----

ADMINISTRATIE

TOTAL CHELTUIELI

---- ---

---

s .F.
-

MII LEI
TOTALAN
33,00

33,00
51.02
20

33,00
33,00

33,00

