IROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300
Nr.6 din 28 februarie 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ
În baza prevederilor art.200,art.243,alin.(l)lit.e.)art.249
O.U.G.Nr.57 /2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi
DISPOZIŢIA

TITLUL DISPOZIŢIEI

29/21.02.2022
30/21.02.2022
31/22.02.2022
32/22.02.2022
33/22.02.2022
34/25.02.2022
35/25.02.2022
36/25.02.2022
37 /28.02.2022
38/28.02.2022

Dispoz.privind acord.ajut.ptr.încălzire dnei.Lakatos B.
Dispoz.privind acord.ajut.ptr.încălzire dl.Balla T.
Dispoz.privind acord.ajut.social/februarie 2022
Dispoz.de rectific.act de stare civilă
Dispoz.de rectific.act de stare civilă
Oispoz.stab.salar de bază dl.Kuncser I.
Dispoz.stab.salar de bază dl.Kurilla Al.
Dispoz.stab.salar de bază dl.Lecz I.A.
Dispoz.de modific.dispoz.nr. 70/2020
Dispoz.privind stabilirea punct.de lucru ptr.autorecenzare asistată

NR/DATA

Cu stimă,

alin.(4)1it.c)din
OBSV.

-

-

-

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR

CIF.4784300

DISPOZIŢIA
Nr. 29 din 21.02.2022
pentru apobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri
familiei doamnei LAKA TOS BEAT A
Având în vedere referatul nr. 81 O din 21.02.2022, prezentat de Compartimentul de Asistenţă
Socială prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
combustibil solizi şi/sau petrolieri familiei doamnei LAKA TOS BEATA, domiciliată în comuna
Salacea, str./sat Salacea, nr. 956, posesor a C.I. seria ZH, nr. 029654, eliberat de SPCLEP Marghita,
CNP 2901017054780;
Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (I) lit. a), art. 6 alin. (I), alin. (2) lit. d) şi alin. (3);
art. 7 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) lit. c); art. 8 alin. (!) şi alin. (2); art. 14 alin.(!) - alin. (7); art. 15
alin. (3), art. 17 alin. (I) - alin. (8), art. 19 alin. (I), precum şi art. 25 alin. (I) - alin. (3), cât şi art. 26
alin. (I) din Legea nr. 226 din I 6 septembrie 202 I privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din I 6 septembrie
2021;
Tinând cont de prevederile H.G. nr. I 073 din 11 octombrie 202 I privind aprobarea Nonnelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
În temeiul art. 196 alin. (I) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
PRIMARUL COMUNEI SALACEA
emite prezenta dispoziţie:
Art. 1. Se aprobă pentru perioada sezonului rece OI februarie 2022 - 31 Martie 2022, ajutorul
pentru încălzirea lrn.:uinţei cu combustibil solizi şi/sau petrolieri, familiei doamnei LAKATOS
BEAT A, domiciliată în comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 956, posesoare a C.I. seria ZH, nr.
029654, eliberat de SPCLEP Marghita, CNP 290 I O17054 780;
Art. 2. Începând cu luna februarie anul 2022, suma cuvenită familiei beneficiare este în
cuantum de 256 lei/luna, iar suma cuvenită pentru toată perioada sezonului rece este de 512 lei.
Art. 3. Se aprobă pentru perioada sezonului rece 01.02.2022-31.I0.2022 suplimentul de
energie pentru consumul de combustilibil solizi şi petrolieri în cuantum lunar de 20 lei/lună;
Art. 4. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. I şi art. 2, se asigură din
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale. Data plăţii se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art. 5. Dispoziţia emisă se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
• Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
• Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bihor;
• La dosar;
·• Doamnei LAKA TOS BEAT A.
I'

Contrasemenaz ,
Secretar ge ral
/
Tata ibor /

Document care cantine date cu caracter oersonal oroteiate de ore\'edcrile Re!!ulamentului Eurooean nr. 679/2016

ROMANIA
JVDETVL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR

CIF.4784300

DISPOZIŢIA
Nr. 30 din 21.02.2022
pentru apobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri
familiei domnului BALLA TIBOR-SANDOR
Având în vedere referatul nr. 81 O din 21.02.2022, prezentat de Compartimentul de Asistenţă
Socială prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
combustibil solizi şi/sau petrolieri familiei domnului BALLA TIBOR-SANDOR, domiciliată în
comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 223, posesor a C.I. seria XH, nr. 987372, eliberat de SPCLEP
Marghita, CNP 1710221113695;
Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (I) lit. a), art. 6 alin. (I), alin. (2) lit. d) şi alin. (3);
art. 7 alin.(!), alin. (2) şi alin. (3) lit. c); art. 8 alin. (1) şi alin. (2); art. 14 alin. (I) - alin. (7); art. 15
alin. (3), a11. 17 alin. (I) - alin. (8), art. I 9 alin. (I), precum şi art. 25 alin. (I) - alin. (3), cât şi art. 26
alin. (I) din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie
2021;
Tinând cont de prevederile H.G. nr. I 073 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea Nonnelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
În temeiul art. 196 alin. (I) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
PRIMARUL COMUNEI SALACEA
emite prezenta dispoziţie:
Art. 1. Se aprobă pentru perioada sezonului rece OI februarie 2022 - 31 Martie 2022, ajutorul
pentru încălzirea locuintei cu combustibil solizi şi/sau petrolieri, familiei domnului BALLA TIBORSANDOR, domiciliată în comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 223, posesoare a C.I. seria XH, nr.
9873 72, eliberat de SPCLEP Marghita, CNP 1710221113695;
Art. 2. Începând cu luna februarie anul 2022, suma cuvenită familiei beneficiare este în
cuantum de 320 lei/luna, iar suma cuvenită pentru toată perioada sezonului rece este de 640 lei.
Art. 3. Se aprobă pentru perioada sezonului rece 01.02.2022-31.10.2022 suplimentul de
energie pentru consumul de combustilibil solizi şi petrolieri în cuantum lunar de 20 lei/lună;
Art. 4. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. I şi art. 2, se asigură din
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale. Data plăţii se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art. 5. Dispoziţia emisă se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
• Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
• Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bihor;
La dosar;
,Doamnei BALLA TIBOR-SANDOR.

Contrasemenaza/,
Secretar gene a1
Tatai · or

Document care con tine date cu caracter oersonal oro tei ate de orevederile Re1rulamentului Eurooean nr. 679/2016

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

Cif 4784300
Nr. 810 din 21.02.2022

REFERAT
privind plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru consumul de
combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) pentru consumatorul vulnerabil
A vând în vedere:
Având în vedere prevederile Legii nr. 226 din 16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie;
Ţinând cont de prevederile H.G. nr. I 073 din 11 octombrie 202 I privind aprobarea Nonnelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de
energie;
În baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 226 din I 6.09.2021, privind stabilirea dreptului Ia ajutorul pentru
încălzire pentru consumatorul vulnerabil;
În baza art. 25 alin. (I) lit. a din Legea nr. 226 din 16.09.2021, privind suplimentul pentru energie electrică stabilire
şi acordare şi art. 25 alin. (I) lit. d pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne);
mod de
Văzând art. 14 alin. (2) formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere a celor 20 solicitanţi care au
completat potrivit modelului stabilit în anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/200 I privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/201 I, cu modificările şi
wmpletările ulterioare.
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:

1. Aprobarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru consumul de
combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) pentru consumatorul vulnerabil, doamnei LAKATOS BEATA,
domiciliată în comuna Săi acea, str.I sat Sălacea, nr. 956, având CNP 290 I OI 7054780, pentru perioada sezonului rece
OI februarie 2022 - 31 Martie 2022;
Începând cu luna februarie anul 2022, suma cuvenită doamnei este în cuantum de 256 lei/luna, iar suma cuvenită
pentru toată perioada sezonului rece este de 512 lei.
Aprobarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) în cuantum
de 20 lei/lună, pentru perioada 0I.02.2022-31.10.2022.
2. Aprobarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru consumul de
combustibili solizi şi/sau petrolie1i (lemne) pentru consumatorul vulnerabil, domnului BALLA TIBORSANDOR, domiciliată în comuna Sălacea, str./sat Sălacea, nr. 223, având CNP 1710221113695, pentru perioada
sezonului rece OI februarie 2022 - 31 Martie 2022;
Începând cu luna februarie anul 2022, suma cuvenită doamnei este în cuantum de 320 lei/luna, iar suma cuvenită
pentru toată perioada sezonului rece este de 640 lei.
Aprobarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) în cuantum
de 20 lei/lună, pentru perioada 01.02.2022-31.10.2022.

Întocmit,
acz Andrea

BIHOR
ROMÂNIA, JUDETUL
,
COMUNA SALACEA, CIF 4784300
PRIMAR

DISPOZITIE

Nr. 31 din 22.02.2022
pentru apobarea acordării ajutorului social
- luna FEBRUARIE 2022 Ţinând seama de prevederile Legii 276/201 O pentru modificarea si completarea Legii nr.
4 I 6/20 I I privind venitul minim garantat, precum şi Hotărârea nr. 50 pentru aprobarea Nonnelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/200 I.
În temeiul art. I 55 alin. I , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. I , lit. b şi art. 199 din O. U. G.
57 I 20 I 9 - privind Codul Administrativ .

PRIMARUL COMUNEI SALACEA
emite prezenta dispoziţie:
Art. 1. Se aprobă pentru perioada 01 - 28 FEBRUARIE 2022, venitul minim garantat,
familiilor şi persoanelor singure, în nr. de 11 cereri, având dreptul la suma de 1.901 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 Ia îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana responsabilă
cu implementarea prevederilor actelor nomrntive de aplicare a venitului minim garantat la nivelul
. . Sălacea, judeţul Bihor.

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 31/22.02.2022 CUPRINZAND
BENEFICIARII VMG (Legea 416/2001) luna FEBRUARIE, anul 2022
Nr.
Crt.
1
2

3
4
5
6

7

8
9

10
11

CNP

Adresa

Szilagyi Margit
Kallai Iuliana
Kenyeres Adelhaida
Magyar Augustin
Szilagyi Zoltan
Szilagyi Petru
Varga Bama

2570119052867
2550912052860
2311005054675
1540215052855
1661125052869
1520820052887
1700117052865

Salacea nr. 989
Salacea nr. 163
Salacea, nr. 3 19
Salacea, nr. 695
Salacea, nr. 591 D
Salacea nr. 954
Salacea, nr. 172

Zsigo Malia
Vanca Krisztina
Kallai Anghela
Farkas Etelca
TOTAL

2520107052873
2580218052866
2670423052871
2490609052887

Otomani, nr. I 66
Salacea, nr. 945
Să la cea, nr. 691 A
Sălacea, nr. 160

Numele şi prenumele

PRIMAR,
HORV ĂTH BELA

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

I
2
2

Cuantum lei
stabilit VMG

Luna cu care se
modifică VMG

Februarie
Februarie
Februarie
Februarie
Februarie
Februarie

142
142
142
255
142
142
142
142
142
255
255

1.901 lei

Februarie
Februarie
Februarie
Februarie
Februarie

Intocmit,
Tatai aura-Andreea

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 32
din 22 februarie 2022.-

Horvath Bela, primarul Comunei Sălacea, judeţul Bihor, având în vedere Cererea
înregistrată sub nr. 6022 din 07.02.2022 însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin
care dna. FODOR IDA, domiciliat (ă) în Loc. TARNOK, Str. Kolcsey, Nr. 29, Ţara
UNGARIA solicită rectificarea actului de NAŞTERE, privind pe SOOS IDA, precum şi
referatul ofiţerului de stare civilă delegat, avizat prealabil de Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor Bihor cu nr. 74515 din 14.02.2022.În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 289/2009 privind Codul
Civil, ale art. 58 din Legea nr. 119/1996, republicată cu privire la actele de stare civilă şi ale
art. 68 din Legea nr. 215/200 I republicată, privind administraţia publică locală,
DISPUN:
Art. 1 Se rectifică Actul de NAŞTERE nr. 31 din 6 aprilie 1957 al numitului(ei)
SOOS IDA, născut(ă) la data de 2 aprilie 1957 în localitatea SĂLACEA, judeţul BIHOR
fiul/fiica lui IOSIF şi al/a IDA în sensul că, la rubrica(cile) prenumele tatălui, exemplarul I şi
II, să se treacă JOZSEF - VILMOS în loc de IOSIF - VILHEM, cum din eroare s-a trecut.
Art. 2 Ofiţerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
Art 3 Prezenta dispoziţie se comunică cu:
• Domnul (doamna) FODOR IDA;
• Secretarul municipiului/oraşului/comunei;
• Ofiţerul de stare civilă delegat;
• Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Bihor, Structura de Stare Civilă;
• Instituţia Prefectului.
PRIMAR,
BELA
HORv·

/
it"

Cont
€RETAR
r- I
T
\

JJ

ţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
S.P.C.L.E.P./PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
Nr. 6022 din 07.02.2022
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 2143

REFERAT
rivind fundamentarea dis ozi iei de rectificare a actului de na tere/căs
Subsemnatul/subsemnata TATAI LAURA- ANDREEA ofiţer de stare civilă delegat,
Văzând cererea I Procesul-verbal de sesizare din oficiu nr. 6022 din 07.02.2022 a
numitului/numitei FODOR IDA fiul/fiica lui IOSIF - VILHEM şi IDA născut/născută la data de 2
APRILIERIE 1957 în localitatea SĂLACEA judeţul BIHOR prin care, solicită aprobarea
rectificării actului de naştere/căsătorie/deces nr. 31 din 6 APRILIE 1957 exemplarul I şi/sau li în
sensul că, la rubrica/rubricile PRENUMELE TATĂLUI să se înscrie JOZSEF- VILMOS, în loc
de IOSIF - VILHEM cum din eroare a fost înscris.
În urma verificărilor efectuate am constatat eroarea materială comisă la înregistrarea actului
de naştere/căsătorie/deces nr. 31 din 6 APRILIE 1957 privind pe FODOR (SOOS) IDA, la
rubrica/rubricile privind prenumele tatălui.
Ţinând cont de dispoziţiile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, de
dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 119/1996 republicată, privind actele de stare civilă cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de prevederile art. 125 alin. (2) şi art. 129 din H.G. 64/2011 pentru
aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
PROPUN:
Emiterea unei dispoziţii prin care să se aprobe rectificarea actului de naştere/căsătorie/deces
nr. 31 din 6 APRILIE 1957 exemplarul I şi/sau II, înregistrat în registrul localităţii SĂLACEA, la
următoarea/-le rubrică/-i:
Prenumele tatălui să se treacă JOZSEF - VILMOS în loc de IOSIF - VILHEM.OFIŢER DE STARE/QIVJLĂ LEGAT
Tata· Laur,a - ndreea

I

\

Referatul se va completa în 3 exemplare originale.

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr.677/2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 33
din 22 februarie 2022.-

Horvath Bela, primarul Comunei Sălacea, judeţul Bihor, având în vedere Cererea
înregistrată sub nr. 6023 din 07.02.2022 însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin
care dna. FODOR IDA, domiciliat (ă) în Loc. TA.RNOK , Str. Kolcsey, Nr. 29, solicită
rectificarea actului de CĂSĂTORIE, privind pe FODOR IULIU şi SOOS IDA, precum şi
referatul ofiţerului de stare civilă delegat, avizat prealabil de Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor Bihor cu nr. 74516 din 14.02.2022.În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 289/2009 privind Codul
Civil, ale art. 58 din Legea nr. 119/1996, republicată cu privire la actele de stare civilă şi ale
art. 68 din Legea nr. 215/200 I republicată, privind administraţia publică locală,
DISPUN:
Art. 1 Se rectifică Actul de CĂSĂTORIE nr. 22 din 12 OCTOMBRIE 1978 privind
pe FODOR IULIU şi S 0 0 S IDA, în sensul că, la rubrica(cile) prenumele tatălui soţiei,
exemplarul I şi II, să se treacă JOZSEF - VILMOS în loc de IOSIF - VILHELM , cum din
eroare s-a trecut.
Art. 2 Ofiţerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
Art 3 Prezenta dispoziţie se comunică cu:
• Domnul (doamna) FODOR IDA;
• Secretarul municipiului/oraşului/comunei;
• Ofiţerul de stare civilă delegat;
• Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Bihor, Structura de Stare Civilă;
• Instituţia Prefectului.
PRIMAR,
HORV , TH BELA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
S.P.C.L.E.P./PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
Nr. 6023 din 07.02.2022
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 2143

REFERAT
rivind fundamentarea dis ozi iei de rectificare a actului de na tere/
Subsemnatul/subsemnata TATAI LAURA - ANDREEA ofiţer de stare civilă delegat,
Văzând cererea / Procesul-verbal de sesizare din oficiu nr. 6023 din 07.02.2022 a
numitului/numitei FODOR IDA fiul/fiica lui IOSIF - VILHEM şi IDA născut/născută la data de 2
APRILIE 1957 în localitatea SĂLACEA judeţul BIHOR şi căsătorită la data de 12 OCTOMBRIE
1978 în localitatea Sălacea, judeţul Bihor, prin care solicită aprobarea rectificării actului de
naştere/căsătorie/deces nr. 22 din 12 OCTOMBRIE 1978 exemplarul I şi/sau II, privind pe
FODOR IULIU şi SOOS IDA în sensul că, la rubrica/rubricile PRENUMELE TATĂLUI A
SOŢIEI să se înscrie JOZSEF - VILMOS, în loc de IOSIF - VILHELM cum din eroare a fost
înscris.
În urma verificărilor efectuate am constatat eroarea materială comisă la înregistrarea actului
de naştere/căsătorie/deces nr. 22 din 12 OCTOMBRIE 1978 privind pe FODOR IULIU şi SOOS
IDA, la rubrica/rubricile privind prenumele tatălui a soţiei.
Ţinând cont de dispoziţiile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, de
dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 119/1996 republicată, privind actele de stare civilă cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de prevederile art. 125 alin. (2) şi art. 129 din H.G. 64/2011 pentru
aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
PROPUN:
Emiterea unei dispoziţii prin care să se aprobe rectificarea actului de naştere/căsătorie/deces
nr. 22 din 12 OCTOMBRIE 1978 exemplarul I şi/sau II, înregistrat în registrul localităţii
SĂLACEA, la următoarea/-le rubrică/-i:
Prenumele tatălui a soţiei să se treacă JOZSEF - VILMOS în loc de IOSIF VILHELM.OFIŢER DE ST ARE

IVILĂ DELEGAT
-Andreea
_'

Referatul se va completa în 3 exemplare originale.

Document care con/ine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr.677/2001

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

D I S P OZ I T I A nr. 34 din 25.02.2022

privind stabilirea salariului de bază pentru domnul Kuncser Istvan,
începând cu data de 01 martie 2022
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 905 din 25.02.2022, privind propunerea de stabilire, începând cu data de O1
martie 2022, pentru domnul Kuncser Istvan, ce ocupă funcţia de muncitor calificat I în cadrul
Compartimentului Servicii Auxiliare, a salariului de bază corespunzător tranşei de vechime în muncă;
Având în vedere prevede1ile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completă1ile ulterioare, potrivit căruia:
"(I) 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 unna 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 a1t. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, În condiţiile prevăzute la alin. (J) 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 vicep1imarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la ait. 16 alin. (2), cu încadrarea
în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Pot1ivit anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Salaiizarea funcţionaiilor publici, fit. A pct.111 - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. 11 - Salarizarea personalului contractual din administraţia publică
centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate,
prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice
din subordinea acestora, fit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică
locală din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local 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;
Luând în considerare prevederile ai1. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor te1mene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin derogare de la prevederile a1t. 18 alin. (1) 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;
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DISPUNE:
Art.I. Începând cu data de Ol maitie 2022, domnului Kuncser Istvan, ce ocupă funcţia de
muncitor calificat I în cadrul Compaitimentului Servicii Auxiliare, gradaţia corespunzătoare vechimii în
muncă: 2, i se stabileşte salariul de bază, în sumă de 4657 lei, (salariul de bază aferent gradaţiei O este de
4126 lei, care se majorează cu suma de 531 Iei, potrivit vechimii în muncă), ca urmare a aplicării
prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulteiioare, coroborate cu
dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2022, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de
34 7 lei, menţinută Ia nivelul din anul 2021, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna
anterioară, pottivit prevederilor art. I alin. (6) din OUG nr. I 30/2021.
Art.2. Cu ducere Ia îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compaitimentul Financiar
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de Ia data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în tennen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, Ia Secţia de
Contencios - Administrativ a T1ibunalului Bihor.
Art.4. Dispoziţia se comunică domnului Kuncser Istvan, dosar personal, Primarului comunei
Sălacea, Compa1timentului Financiar Contabil din cadrul unităţii administrativ terit01iale Comuna Sălacea
şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.

PRIMARUL COMUNEI SĂLACEA
HORVĂTH BELA
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SĂLACEA

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
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REFERAT

privind propunerea de stabilire a salariului de bază
pentru domnul Kuncser Istvan, începând cu data de 01 martie 2022
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completă1ile ulterioare, potrivit căruia:
"(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, p1imării 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 wma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau auto1ităţi
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. (I) se realizează de către ordonatornl de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (I) 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 viceprimamlui municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, munkipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la a1t. 16 alin. (2), cu încadrarea
în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Potrivit anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. li Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii
deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene,
municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora, fit. A
pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia fimcţiilor din administraţia publică locală din Legea - cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2022 p1ivind modificarea HCL nr.
20/2020 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţiona,ii publici şi personalul contractual aferent
familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
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Luând în considerare prevederile art. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021 p1ivind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte no1mative,
potrivit căruia, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (I) 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 p1ivind stabilirea drepturilor salariale pentru domnul Kuncser Istvan ce
ocupă funcţia de muncitor calificat I în cadrul Compa11imentului Servicii Auxiliare, gradaţia
corespunzătoare vechimii în muncă: 2, urmând să beneficieze, începând cu data de OI martie 2022, de un
salariu de bază în sumă de 4657 lei, (salariul de bază aferent gradaţiei O este de 4 I 26 lei, care se
majorează cu suma de 531 lei, potrivit vechimii în muncă), ca uimare a aplicării prevederilor art. 11 din
Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completă1ile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Hotărârii
Consiliului Local nr. 17/2022 p1ivind modificarea HCL nr. 20/2020 pentru aprobarea salaiiilor de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea, la care se adaugă indemnizaţia de hrană
în sumă de 34 7 lei, menţinută la nivelul din anul 2021, acordată propo,ponal cu timpul efectiv lucrat în
luna anterioară, potrivit prevederilor art. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021.
Racz Andrea
Consilier

Comuna Sălacea
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D I S P O Z I T I A nr. 35 din 25.02.2022

privind stabilirea salariului de bază pentru domnul Kurilla Alexandru,
începând cu data de Ol martie 2022
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 906 din 25.02.2022, privind propunerea de stabilire, începând cu data de OI
martie 2022, pentru domnul Kurilla Alexandru, ce ocupă funcţia de muncitor calificat I în cadrul
Compartimentului Servicii Auxiliare, a salariului de bază corespunzător tranşei de vechime în muncă;
Având în vedere prevede1ile art. l1 din Legea - cadru nr. I 53/2017 privind salarizarea
personalului plătit din.fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot1ivit 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 auto1ităţi
a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa n r. VIII cap. I lit. A
pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salaiiilor lunare potrivit alin. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor ait. 25.
(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,
ptimăria 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.";
Potrivit anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Salarizarea funcţionarilor publici, fit. A pct.111 - Nomenclatorul şi ierarhia fimcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. 11 - Salarizarea personalului contractual din administraţia publică
centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate,
prefectu1i, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primă1ii şi servicii publice
din subordinea acestora, fit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia .funcţiilor din administraţia publică
locală din Legea - cadru nr.153/2017 p1ivind salarizarea personalului plătit din fondu1i publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local 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;
Luând în considerare prevederile art. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
pottivit căruia, prin derogare de la prevederile ait. 18 alin. (I) 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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DISPUNE:
Art.I. Începând cu data de OI martie 2022, domnului Kurilla Alexandru, ce ocupă funcţia de
muncitor calificat I în cadrnl Compartimentului Servicii Auxiliare, gradaţia corespunzătoare vechimii în
muncă: 5, i se stabileşte salariul de bază, în sumă de 5137 lei, (sala1iul de bază aferent gradaţiei O este de
4126 lei, care se majorează cu suma de I O11 lei, potrivit vechimii în muncă), ca urmare a aplicării
prevede1ilor art. 11 din Legea nr. I 53/2017, cu modifică1ile şi completările ulterioare, coroborate cu
dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2022, 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, potrivit prevederilor a11. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în termen de 20 de zile
calenda1istice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor.
Art.4. Dispoziţia se comunică domnului Kurilla Alexandm, dosar personal, Primarului comunei
Sălacea, Compaitimentului Financiar Contabil din cadrul unităţii administrativ te1itoriale Comuna Sălacea
şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.
PRIMARUL COMUNEI SĂLACEA

Contrasemnează pentm legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SĂLACEA

Tatai Menyhert · or (
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privind propunerea de stabilire a salariului de bază
pentru domnul Kurilla Alexandru, începând cu data de 01 martie 2022
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.I 53/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:
"(I) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, p1imării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc p1in
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
reprezentanFlor 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 salaiiilor lunare potrivit alin. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin.(]) 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.";
Potrivit anexei nr. Vlll - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. II Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii
deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene,
municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora, fit. A
pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală din Legea - cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local 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;
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Luând în considerare prevederile art. I alin. (6) din OUG nr. 130/202 I 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 stabilirea drepturilor salariale pentru domnul Kurilla Alexandru ce
ocupă funcţia de muncitor calificat I în cadrul Compat1imentului Servicii Auxiliare, gradaţia
corespunzătoare vechimii în muncă: 5, urmând să beneficieze, începând cu data de O1 martie 2022, de un
salariu de bază în sumă de 5137 lei, (salariul de bază aferent gradaţiei O este de 4126 lei, care se
majorează cu suma de I O11 lei, potrivit vechimii în muncă), ca urmare a aplicării prevede1ilor art. 11 din

Legea nr. I 53/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Hotărârii
Consiliului Local n r. 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, 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 fn

luna anterioară, potrivit prevederilor a11. I alin. (6) din OUG nr. 130/202 I.
Racz Andrea
Consilier

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
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D I S P OZ IT I A nr. 36 din 25.02.2022

privind stabilirea salariului de bază pentru domnul Lecz Attila - Imre,
începând cu data de 01 martie 2022
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 907 din 25.02.2022, privind propunerea de stabilire, începând cu data de OI
martie 2022, pentru domnul Lecz Attila - Imre, ce ocupă funcţia de muncitor calificat I în cadrnl
Compaitimentului Servicii Auxiliare, a salariului de bază corespunzător tranşei de vechime în muncă;
Având în vedere prevederile art. I I din legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din.fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:
"(I) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrnl 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 desfăşură1ii activităţilor specifice fiecărei instituţii sau auto1ităţi
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. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. ( I ) şi (3), .fără a depăşi
nivelul indemnizaţiei lunare a fimcţiei 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.";
Potrivit anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Salarizarea funcţionarilor publici, lit. A pct.lII - Nomenclatorul şi ierarhia .funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. li - Salarizarea personalului contractual din administraţia publică
centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate,
prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice
din subordinea acestora, fit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia fimcţiilor din administraţia publică
locală din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. J7/2022 privind modificarea HCL nr.
20/2020 pentru aprobarea salariilor de bază pentrn funcţionarii publici şi personalul contractual aferent
familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al P1imarului comunei Sălacea;
Luând în considerare prevede1ile ait. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor te1mene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (I) din Legea-cadrn 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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DISPUNE:
Art.I. Începând cu data de OI ma1tie 2022, domnului Lecz Attila - Imre, ce ocupă funcţia de
muncitor calificat I în cadrul Compartimentului Servicii Auxiliare, gradaţia corespunzătoare vechimii în
muncă: 3, i se stabileşte salariul de bază, în sumă de 4890 lei, (salariul de bază aferent gradaţiei O este de
4126 lei, care se majorează cu suma de 764 lei, potrivit vechimii în muncă), ca urmare a aplicării
prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2022, Ia care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de
34 7 lei, menţinută la nivelul din anul 2021, acordată proporţional cu timpul fectiv lucrat în luna
anterioară, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătornl autorităţii, în termen de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor.
Art.4. Dispoziţia se comunică domnului Lecz Attila - Imre, dosar personal, Primarului comunei
Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.
PRIMARUL COMUNEI SĂLACEA
HORVÂTHBELA

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

Nr. 907 din 25.02.2022
Vizat
Control Financiar Pre,1i t ftiv

Aprob,

,

PRIMAR

REFERAT

privind propunerea de stabilire a salariului de bază
pentru domnul Lecz Attila - Imre, Începând cu data de 01 martie 2022
Având în vedere prevederile art. lJ din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:
"(I) 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 salariaţi lor.
(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. Ill şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (I) 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,
primătia 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.";
Potrivit anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. l i Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii
deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene,
municipii, administraţia publică locală - consilii, ptimării şi servicii publice din subordinea acestora, lit. A
pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală din Legea - cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ultetioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2022 privind modificarea HCL nr.
20/2020 pentru aprobarea sala1iilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent
familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;

Comuna Sălacea
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Luând în considerare prevederile a11. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor te1mene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte no1mative,
potrivit căruia, prin derogare de la prevede1ile at1. 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 stabilirea drepturilor salariale pentru domnul Lecz Attila - Imre ce
ocupă funcţia de muncitor calificat I în cadrul Compa11imentului Servicii Auxiliare, gradaţia
corespunzătoare vechimii în muncă: 3, um1ând să beneficieze, începând cu data de OI mat1ie 2022, de un
salaiiu de bază în sumă de 4890 lei, (salariul de bază aferent gradaţiei O este de 4126 lei, care se
majorează cu suma de 764 lei, potrivit vechimii în muncă), ca u1mare a aplicării prevederilor art. 11 din

Legea nr. I 53/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Hotărârii
Consiliului Local nr. 17/2022 privind modificarea HCL nr. 20/2020 penttu aprobarea salariilor de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea, la care se adaugă indemnizaţia de hrană
în sumă de 347 lei, menţinută la nivelul din anul 2021, acordată proporţional cu timpul f?fectiv lucrat

luna anterioară, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021.
Racz Andrea

rn

ROMÂNIA
JUDEŢUL HOR
COMUNA
PRI
AR
DISPOZITIA nr. 37 / 28.02.2022

privind modificarea dispoziţiei nr. 70/29.06.2020 privind actualizarea Comisiei Comunale
Sălacea pentru Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România
Primarul comunei Sălacea , judeţul Bihor,

Având în vedere Referatul nr. 947 din data de 28 februarie 2022, întocmit de către secretarul general
al comunei Sălacea;
Luând în considerare Circulara Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor nr. 6223 din data de 26.06.2020,
prin care se solicită îndeplinirea sarcinilor legale în vederea constituirii comisiei comunale pentru
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 6 şi ale art. 34 alin. I şi alin. 3 litera a , precum şi ale
Anexei 2 din O.U.G. nr. I 9 / 2020 privind recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021,
În baza prevederilor art. 155 alin. I litera a, alin. 2 litera b şi ale alin. 7, coroborate cu prevederile art.
156 din 0.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. I litera b din O.U.G. nr. 57 I 2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:
Art. 1. Se modifica Art. I. al Dispoziţiei nr 70/29.06.2020 privind actualizrea Comisiei Comunale
Sălacea pentru Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România, în componenţa prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2. Restul prevederilor Dispoziţiei nr. 70/29.06.2020 rămân neschimbate.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
- Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor
- membrii Comisiei Comunale Sălacea

PRIMA
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general UA ,
Tatai Tibor

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR

\ A.

Nr.948 din 28.02 .. 2022

E.

REFERAT

privind stabilirea punctului de lucru pentru autorecenzarea asistată precum şi a programului de
lucru al recenzorilor ARA

Având în vedere organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi a locuinţelor din
românia în anul 2021, conform 0.U.G. nr. 19/2020, aprobată prin Legea nr. 178/2020, cu modificările
şi completările ulterioare,
Luând în considerare art. I lit d, din O.U.G nr.19/2020 privind autorecenzarea asistată precum
şi art. 34 alin 3 lit. f,
Specificând faptul că, prin adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Bihor înregitrată la primăria
comunei Sălacea se solicită emiterea unei Dispoziţii a primarului privind stabilirea locurilor/punctelor
de lucru pentru autorecenzarea asistată precum şi stabilirea programului de lucru al recenzorilor ARA,
Analizând toate posibiltăţile care pot deservi ca puncte de lucru, existente în comuna Sălacea,
judeţul Bihor, pentru desfăşurarea în condiţii optime a autorecenzării asistate,

PROPUNEM:
Emiterea dispoziţiei privind stabilirea punctului de lucru pentru autorecenzarea asistată precum
şi a programului de lucru al recenzorilor ARA.

Întocmit,
Secretar general
Tatai Ţibor----

/
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Anexă la Dispozitia nr. 37/ 28.02.2022

COMPONENTA
Comisiei Comunale Sălacea pentru Recensământul
populatiei si locuinteJor din România 2021

-

Nr.
crt.

Funcţia deţinută
Funcţia deţinută
în cadrul comisiei în administraţia publică locală

1.
2.
3.

Preşedinte

Primarul comunei Sălacea

Horvath Bela

Vicepreşedinte

Viceprimarul comunei Sălacea

Vida Attila - Jozsef

Secretar

Secretar General UAT

Tatai M.Tibor

4.

Membru

Şef Post Poliţie Comunal

Onilă Constantin

5.
6.
7.

Membru

Inspector

Barabas Barna

Membru

Referent superior

Nagy Szabolcs

Membru

Asistent social

RaczAndrea

Nume şi Prenume

, Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general UA: ,
Tatai Tibo

ROMÂNIA
JUDEŢUL !3IHOR
COMUNA SALACEA
PRIMAR

D I S P O ZI Ţ I A nr. 38 din 28.02.2022

Privind stabilirea punctului de lucru pentru autorecenzarea asistată precum şi a programului de
lucru al recenzorilor ARA
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Avand în vedere referatul nr. 948 din 23.02.2022 privind stabilirea punctului de lucru pentru
autorecenzarea asistată precum şi a programului delucru al recenzorilor ARA din UA T Sălacea.-

Având în vedere organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi a locuinţelor din
românia în anul 2021, conform O.U.G. nr. 19/2020, aprobată prin Legea nr. 178/2020, cu modificările
şi completările ulterioare,
Luând în considerare art. 1 lit d, din O.U.G nr.19/2020 privind autorecenzarea asistată precum
şi art. 34 alin 3 lit. f,
Specificând faptul că, prin adresa Instituţiei Prefectului înregitrată la primăria comunei
se solicită emiterea unei Dispoziţiei primarului privind stabilirea locurilor/puncte de lucru pentru
autorecenzarea asistată precum şi stabilirea programului de lucru al recenzorilor ARA
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin.(}) lit.b) din
O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I.Se stabileşte ca punct de lucru pentru autorecenzarea asistată, Primăria comunei Sălacea,
nr. 47şi Scoala generală de I- VIII clase Sălacea, judeţul Bihor, pentru cei doi recenzori ARA din
U.A.T. Sălacea;
Art.2. Programul de lucru a recenzorilor ARA va începe din data de 14 martie 2022 - 15 mai
2022, după cum urmează:
- în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 16:00
- în zilele de sâmbătă şi diminică între orele 08:00- 16:00
Art.3. Prezenta dispozitie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Bihor, responsabilului cu
Recensământul Populaţiei şi a Locuinţelor 2021, Primarului comunei Sălacea;

Contrasemnează,
Secretar general UAT,
TataiTibo /

ROMÂNIA
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Nr.948 din 28.02 .. 2022

REFERAT

privind stabilirea punctului de lucru pentru autorecenzarea asistată precum şi a programului de
lucru al recenzorilor ARA
Având în vedere organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi a locuinţelor din
român ia în anul 2021, conform O.U.G. nr. 19/2020, aprobată prin Legea nr. I 78/2020, cu modificările
şi completările ulterioare,
Luând în considerare art. I lit d, din 0.U.G nr.19/2020 privind autorecenzarea asistată precum
şi art. 34 alin 3 lit. f,
Specificând faptul că, prin adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Dihor înregilrată la primăria
comunei Sălacea se solicită emiterea unei Dispoziţii a primarului privind stabilirea locurilor/punctelor
de lucru pentru autorecenzarea asistată precum şi stabilirea programului de lucru al recenzorilor ARA,
Analizând toate posibiltăţile care pot deservi ca puncte de lucru, existente în comuna Sălacea,
judeţul Bihor, pentru desfăşurarea în condiţii optime a autorecenzării asistate,

PROPUNEM:
Emiterea dispoziţiei privind stabilirea punctului de lucru pentru autorecenzarea asistată precum
şi a programului de lucru al recenzorilor ARA.

Întocmit,
Secretar ge ..,._
Ta t,.T!y;'fl>\,• •

