ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;
Nr.15 din 31 mai 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ

În
baza
prevederilor
art.200,art.243
alin.(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
NR/DATA
72/24.05.2022
73/25.05.2022
74/25.05.2022

Cu stimă,

TITLUL DISPOZIŢIEI

OBSV.
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNASALACEA
PRIMAR
CIF 4784300

D I S P O Z I T I A NR. 72
din data de 24.05.2022
privind prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei lunare pentru insotitor doamnei
NAGYIMRE

Primarul comunei Salacea,
Avand in vedere :
Art. 42 alin. (4) si art. 44, lit. b din Legea nr. 448/2006, republicata privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Prevederile art. 5 alin. 4 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care prevede ca: Valabilitatea documentelor
eliberate de institutiile si autoritatile publice, precum si entitatile private autorizate conform
legii se mentine pe toata perioada starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de
la încetarea acestei stari.
Tinan cont de:
- referatul înregistrat sub nr. 2568 din 24.05.2022 al Compartimentului de asistenta sociala
prin care propune prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei lunare pentru insotitor d-lui
Nagy lmre;
- Dosarul domnului NAGY IMRE, CNP 1600706052854, domiciliat in localitatea Salacea
nr. 873, judetul Bihor, înregistrat sub nr. 56/27.04.2021 ptivind acordarea unei indemnizatii lunare
pentru insotitor, întocmit in baza Certificatului de încadrare in grad de handicap grav cu asistent
personal nr. 6643 din 14.04.2021, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Bihor;
- Dispozitia primarului comunei Salacea nr. 41 din 28.04.2021, privind acordarea
indemnizatiei lunare pentru insotitor domnului Nagy lmre.
1n temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
DISPUNE:
Art.I. - Se prelungeste perioada acordarii indernnizatiei lunare pentru insotitor domnului
NAGY IMRE, CNP 1600706052854, cu domiciliul in localitatea Salacea nr. 873, comuna Salacea,
judetul Bihor, incepand cu drepturile lunii mai 2022, ,,pe toata perioada starii de alerta, precum si
pentru o perioada de 90 de zile de la încetarea acestei stari" sau pana la eliberarea unui nou
certificat de handicap;
Art.2. - Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria comunei
Salacea, in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 544/2004, privind
contenciosul administrativ;
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
Compartimentul de asistenta sociala si Compartimentul financiar-contabil din cadrul primariei
Salacea·
Art.4. - Prezenta dispozitie se comunica cu: - DGASPC Bihor;
- domnului NAGY IMRE, domiciliat in localitatea Salacea nr. 873, judetul Bihor;
- compartimentul financiar-contabil din cadrul primariei comunei Salacea;
- Institutia Prefectului Judetu ·
Primar,
Contrasemn
HORVATHBE

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
r. 2568 din 24.05.2022
Aprob,

HORVIT
PRIMAR

REFERAT
privind prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei lunare pentru
NAGYIMRE

E

otitor domnului

Avand in vedere :
Art. 42 alin. (4) si art. 44, lit. b din Legea nr. 448/2006, republicata privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care prevede ca: Valabilitatea documentelor eliberate
de institutiile si autoritatile publice, precum si entitatile private autorizate conform legii se mentine
pe toata perioada starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la încetarea acestei
stari.
Tinand cont de:
- Dosarul domnului NAGY IMRE, CNP 1600706052854, domiciliat in localitatea Salacea nr. 873,
judetul Bihor, înregistrat sub nr. 56/27.04.2021 privind acordarea unei indemnizatii lunare pentrn insotitor,
întocmit în baza Certificatului de incadrare în grad de handicap grav cu asistent personal nr. 6643 din
14.04.2021, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bihor;
- Dispozitia primarului comunei Salacea nr. 41 din 28.04.2021, ptivind acordarea indemnizatiei
lunare pentru insotitor domnului Nagy Imre.
Faţă de cele arătate mai sus,
PROPUNEM:
Se prelungeste perioada acordarii indemnizatiei lunare pentru insotitor domnului NAGY IMRE,
CNP 1600706052854, cu domiciliul in localitatea Salacea nr. 873, comuna Salacea, judetul Bihor, incepand
cu drepturile lunii mai 2022, ,,pe toata perioada starii de alerta, precum si pentrn o perioada de 90 de zile de
la incetarea acestei stari" sau pana la eliberarea unui nou certificat de handicap;

Racz Andrea
Consilier

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SALACEA
PRIMAR
CIF 4784300

D I S P O Z I T I E NR. 73
din data de 25.05.2022

privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite
domnului MATE KONRAD-pentru persoana cu handicap grav, acordate confonn prevederilor
Legii nr. 448/2006
Primarul comunei Salacea, avand in vedere:
- referatul referentului social din cadrul primariei Salacea, înregistrat sub nr. 2575 din data
de 25.05.2022 prin care propune incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului MATE
KONRAD - pentru persoana cu handicap grav, acordate conform prevederilor Legii nr. 448/2006;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 2196/17.05.2022, eliberat de Comisa de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin care domnul Mate Konrad se incadreaza in gradul
de handicap accentuat;
- Prevederile art. 57 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia s1 promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit. b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ;
DISPUNE:
Art.1. - Incepand cu data de 01.06.2022, inceteaza plata indemnizatiei lunare
acordata potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006, d-lui MATE KONRAD, în cuantum net de 1524
lei, avand CNP 1911108054761, în calitate de beneficiar, cu domiciliul in comuna Salacea, sat
Otomani, nr. 299, judetul Bihor.
Motiv: domnul Mate Konrad se incadreaza in gradul de handicap accentuat, confonn
Certificatului de încadrare in grad de handicap nr. 2196/17.05.2022, eliberat de Comisia de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Art.2. - Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plingere prealabila la primaria comunei
Salacea, in termen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr.544/2004, privind
contenciosul administrativ;
Art.3. - Prezenta dispozitie se comunica cu:
- domnul MATE KONRAD, domiciliat in localitatea Otomani nr. 299, judetul Bihor;
- compartimentul financiar-contabil din cadrul primariei comunei Salacea;
- Institutia Prefectului Judetului Bihor.

Contrasemneaza
Secretar gener ,
TATAIT BO

"

ROMANIA
JUDETIJL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Nr. 2575 din 25.05.2022

REFERAT
privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite
domnului MATE KONRAD-pentru persoana cu handicap grav, acordate conform prevederilor
448/2006

Având în vedere:
- Certificatul de încadrare în grad de handicap Nr. 2196/17.05.2025, eliberat de Comisa de evaluare
a persoanelor adulte cu handicap, prin care domnul Mate Konrad se incadreaza in gradul de handicap
accentuat;
- Prevederile art. 57 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
Faţă de cele arătate mai sus,
PROPUNEM:

Incepand cu data de 01.06.2022, inceteaza plata indemnizatiei lunare acordata potrivit
prevederilor Legii nr. 448/2006, d-lui MATE KONRAD, în cuantum net de 1524 lei, avand CNP
1911108054 761, în calitate de beneficiar, cu domiciliul in comuna Sal acea, sat Otomani, nr. 299, judetul
Bihor.
Motiv: domnul Mate Konrad se incadreaza in gradul de handicap accentuat, conform Certificatului
de încadrare in grad de handicap nr. 2196/17.05.2022, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap.

Racz Andrea
Consilier - Compar ·ment Starea Civilă şi Autoritatea Tutelară

ROMANIA
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PRIMAR,

D I S P O Z I Ţ I A Nr.74.din 25 mai 2022.privind convocarea şedinţei de lucru ordinară al Consiliulul 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 2 iunie 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,cu respectarea regurilor de pandemie în vigoare;
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 şi la contabila UAT-ului 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

Contrasemne.,r.ă,
Secretar ge al UAT,
Tata·

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

Anexă la Dispoz.nr.74/25 mai 2022.-

PROIECTUL ORDINII DE ZI
ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din data de 2 iunie
2022,orele 15,00 întocmit în baza art.135 alin.(l} din O.U.G.Nr.57 /2019 privind Codul
administrativ;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului privind luare de
credit pe anul 2020.Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,referatul de specialitate
al compartimentului de contabilitate;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind dare în folsinţă gratuită al unui
autoturism Logan către S.C.APA CANAL Borş S.A.
Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi
raport de aprobare al primarului,referatul de
specialitate,alte documente.3.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind modificarea Anexei Nr.l din HCL Nr.31
din 11.04.2022 privind asigurarea cofinanţării proiectului,asigurarea fulxului financiar pentru
implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile
actualizate pentru proiectul"Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea,judeţul Bihor''
Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi
raport de aprobare al primarului,referatul de
specialitate,alte documente.4.-Diverse probleme;
Secreta
T

