ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF:4784300;
Nr.23 din 8 august 2022.Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIREqlA JURIDIC
În baza prevederilor art.200,art.243 alin.(l)lit.e),art.249,alin.(4),art.252 lit.c.)şi art.alin.(1) din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,vă comunicăm în
vederea efectuării controlului de legalitate hotărarile adoptate de Consiliul local al comunei Sălacea în
sedinţa ordinară de lucru din 27 iulie 2022.HOTĂRAREA
TITLUL HOTĂRARII
Modalit.de aprobare
Obsv.
NR/DATA
Tcl. Tclf. Tclp. Vp. Vî. Vab.
40/27 .07 .2022 Hot.aprob.proces - verbal
13 13 13 13
41/27 .07 .2022 Hot.aprob.ordinii de zi
13 13 13 13 - 42/27 .07 .2022 Hot.aleg.preşed.de şedinţă
13 13 13 13
43/27 .07 .2022 Hot.aprob.activit.desfăş.de asist.pers.ai pers.
13 13 13 13
handicap.grav pe semestr.I/2022
44/27 .07 .2022 Hot.aprob.Studiului de oport.în vederea con13 13 13 13 - cesionării unui teren din domen.privat al
comunei Sălacea
13 13 13 13 - 45/27 .07 .2022 Hot.aprob.ZILELE COMUNEI SĂLACEA
46/27 .07 .2022
Hot.pentru înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL nr. 38
13 13 13 13
din 02.06.2022 pentru modificarea Anexei Nr. 1 din
HCL nr. 31 din 11.04.2022 pentru modificarea
Anexei nr. 1 din HCL nr. 70 din 13.09.2021 privind
asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea
fluxului financiar pentru implementarea proiectului
şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât
cele eligibile actualizate pentru proiectul
„Realizarea capacităţii de producţie a energiei
termice din energie geotermală în comuna Sălacea,
judeţul Bihor"
47/27.07.2022

Hot.privind aprobarea ajustarii preţului
contractului de lucrări nr. 400 din data de
05.04.2018 pentru obiectivul „Reabilitarea şi
Modernizarea Drumurilor şi Străzilor din A.O.I.
Valea Ierului, Judetul Bihor

13

13

13 13 -

Totodată vă înaintăm şi procesul verbal întocmit cu ocazia şedinţei de lucru.Cu stimă,
AT,

I

-

-

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
CIF;47844300;

H O T Ă R Â RE A Nr.40.din 27 iulie 2022.-

privind aprobarea proceslului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Local Sălacea
din 2 iunie 2022.Avand în vedere prevederile art.133 alin.1,art.196 alin.1 lit.a şi art.243,alin.1 lit.f din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: - Se aprobă procesul verbal al şedinţei extraordinare de lucru al
Consiliului local al Comunei Sălacea,care a avut loc la data de 2 iunie 2022.Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
Locuitorii comunei Sălacea prin afişare
La dosar

Contrasemnează,
Secretar General UAT,
Tata · or

JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
CIF:4784300
H O T Ă R A RE A Nr.41.·
din 27 iulie 2022.·
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de lucru ordinară al Consiliului Local al comunei Sălacea din data
de 27 iulie 2022.În temeiul prevederilor art.113 alin.1},art.13S afin.7},lit.a} din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Sălacea În unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRAŞTE;
Art.1.-Se aprobă ordinea de zi modificată ale şedinţei ordinară de lucru din data de 27 iulie 2022,după
cum urmează;
!.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobare activităţii desfăşurate de asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotarare,referat de aprobare,referat de specialitate,alte
documente;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind organizarea ZILELOR COMUNEl(Loc.Sălacea şi
Otomani) în anul 2022;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de specialitate;
3.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea
concesionării unui teren aparţinand domeniului privat al comunei Sălacea în suprafaţa de 2500
mp.reprezentand Lot.4 din C.F.51021 Sălacea;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de specialitate,alte
documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărare pentru înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL nr. 38 din 02.06.2022
pentru modificarea Anexei Nr. 1 din HCL nr. 31 din 11.04.2022 pentru modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 70
din 13.09.2021 privind asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea
proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile actualizate pentru proiectul
„Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea,judeţul
Bihor
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de specialitate,alte
documente;
5.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea ajustarii preţului contractului de lucrări nr.
400 din data de 05.04.2018 pentru obiectivul "REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI
STRĂZILOR DIN A.O.I. VALEA IERULUI, JUDEŢUL BIHOR"

Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de specialitate,alte
documente;
6.-Diverse probleme
Art.2.-Prezenta hotărare se comunică,prin grija secretarului,cu;
-Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
-Primarul comunei Sălacea
-Spre afişare
-Dosarul şedinţei d._e lucru
EOINŢĂ,

Contrasemnează,
Secretar gener I U ,
Tatai Tibor

g
ut,

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

H O T Ă R Ă R E A Nr.42.din 27 iulie 2022.-

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea şedinţelor de lucru al
Consiliului Local al comunei Sălacea pentru trei şedinţe.În temeiul prevederilor art.123 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din O.U.G.Nr.57 /2019 privind
Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
H O T Ă R Ă Ş TE:

Articol unic:

-Pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local Sălacea pentru trei
şedinţe se alege ca preşedinte de şedinţă pe domnul consilier VIDA ATTILA- JOZSEF;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vid -ttila ozsef

I

t1ll

MANIA
JUDEŢUL BilIOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

H O T Ă R A R E A Nr.43.din 27 iulie 2022.-

Privind aprobarea activităţii desfaşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.Având în vedere:
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- dispoziţiile art.40 alin 2 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, art. 29, alin.(1) din H.G. nr.
268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/06.12.2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(1),alin.(2),alin.(7) lit.B şi art.196 alin.I din O.U.G.Nr.57/privind
Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALACEA în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRAŞTE;
Art.I. - Se aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art.2. - Referentul social al comunei SALACEA va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.-

PREŞE
Vida A

INŢĂ,

Contrasemnează,
Secretar general AT,
Tatai Tib

(

ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL

Nr. 3248 din 06.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea activităţii desfaşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022
Având în vedere:
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,
precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- dispoziţiile art.40 alin 2 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, modificată şi completată, art. 29, alin.(]) din H.G. nr. 268/2007 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/06.12.2006, privind protecţia
şi P!Omovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
ln temeiul art.129 alin. (I), alin (2), alin. (7) lit. B si art. 196 alin. I din OUG 57, privind Codul
administrativ.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALACEA
adoptă prezenta hotărâre:
Art.I. - Se aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. - Referentul social al comunei SALACEA va comunica prezenta hotărâre persoanelor
interesate.

ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
NR. 3249 DIN 06.07.2022

APROBAT
PRIMAR,
la
Horvat

REFERAT DE SPECIALITATE
Privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2022.-

Avand in vedere prevederile art. 40. alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, care precizeaza ca „Serviciul public de
asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si
prezinta semestrial un raport consiliului local":
Intrucat in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (!) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea
no r m elor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, raportul prezentat consiliului local contine info r m atii
referitoare la:
dinamica angajarii asistentilor personali;
informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a
centrelor de tip respiro;
infonnatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
numarul de controale efectuate si probleme sesizate.
Tinand cont de faptul ca in confonnitate cu prevederile art. 29 alin (2) din HG nr. 89/20 I O, se
precizeaza ca "In tennen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi trimis spre infonnare
directiilor de asistenta sociala si protectia copilului judetene si secretariatului comisiei judetene pentru
incluziune sociala din cadrul directiei de munca, si protectia familiei judetene".
Compartimentul social din cadrul primariei Salacea, judetul Bihor, prezinta consiliului local
Raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurata pe semestrul I al anului 2022./

Întocmit,

ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
NR. 3249 DIN 06.07.2022

REFERAT DE APROBARE
Privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2022.-

Subsemnatul Horvath Bela, primar, prin prezenta propun spre aprobare Consiliului local
raportul privind activitatea asistentilor personali pe semestrul I anul 2022.
ln confom1itate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată si completată, compartimentul
de asistenţă socială controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport
Consiliului Local.
Potrivit art. 29 alin. (I) din H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea Nonnelor Metodologicede
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, modificată si completată, raportul conţine cel puţin u1mătoarele:
- informaţii cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali - 9 asistenti personali si 15 beneficiari
de indemnizatie;
- infom1aţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihnă, în strânsa legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro,
- infonnatii privind numarul de asistenţi personali instruiţi,
- infonnaţii privind numărul de controale efectuate si problemele sesizate.
Raportul este anexat proiectului de hotarare.

Primar,
Horvat

ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL

ANEXA

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI DESFASURATA
IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2022

In confonnitate cu prevederile art. 29 alin. (I) din HG nr. 89/20 I O pentru aprobarea nom1elor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, serviciul de asistenta socialade la nivelul primariei, trebuie sa
prezinte semestrial Consiliului local un raport care trebuie sa contina date referitoare la activitatea
asistentilor personali cu handicap grav, precum:
a) Dinamica angajarii asistentilor personali;
b) Informatii privind modul în care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a
centrelor de tip respiro;
c) Infonnatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
d) Numarul de controale efectuate si probleme sesizate.
Precizam ca în confonnitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, rolul serviciului de asistenta sociala de la nivelul
primariei Salacea, a fost acela de a monitoriza in conditii optime atributiile si obligatiile care le revin
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in vederea ameliorarii situatiei acestora, astfel
incat acestia sa primeasca îngrijire speciala la nivelul la care situatia lor o cere, pentru satisfacerea
întregului lant de nevoi fizice, personale sociale si spirituale ale lor. Indiferent de varsta sau handicapul
cu care se confrunta acest segment social, el are dreptul fundamental la autodeteminare si
individualitate, pentru depasirea conditiei de handicap si a reinsertiei sociale. Ingrijirile ce li se acorda,
pot pennite persoanelor cu handicap grav sa isi valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual,
emotional si social, în pofida handicapului de care sufera./
Tinand cont de aceste aspecte, la sfarsitul semestrului I al anului 2022 Serviciul de Asistenta
Sociala din cadrul primariei Salacea, pentru perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2022 se raportează
urmatoarele:
A) Dinamica angajarii asistentilor personali.
In perioada OI ianuarie - 30 iunie 2022:
- nu a fost angajat niciun asistent personal
- s-a înregistrat 2 dosare pentru primirea unei indemnizatii lunare conform art. 42, alin. 4 din Legea nr.
448/2006, pentru domnul LECZ IMRE- incepand cu luna iunie 2022, pentru domnul TARP AI
FRANCISC incepand cu luna iulie 2022;
- nu a fost încetat nici un Contract individual de munca;
- a fost încetat o indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, acordate
conform art. 42 din Legea 448/2006, pentru domnul Mate Konrad, motivul fiind încadrarea domnului
in grad de handicap accentuat;
- nu s-au semnalat alte situaţii de desfacere a contractului de munca al asistentilor personali care sa
afecteze negativ starea bolnavului.
La data de 30.06.2022, in evidentele noastre se afla un numar de 9 persoane cu handicap grav care
beneficieaza de asistent personal angajat pe baza de contract individual de munca./
Toţi cei noua asistenti personali sunt rude apropiate cu persoana asistata./

Cu privire la evolutia numarului de asistenti personali si a sumelor suportate din bugetul
local reprezentand salariile acestora, situatia pe semestrul I anul 2022, se prezinta astfel:
Luna/ anul
2022

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Nr.
Contracte
Sume platite
(lei)
Indemnizatii
Sume platite
(lei)

9

9

9

9

9

9

17
25908

16
24384

16
24384

15
22860

15
22860

15
22860

Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltatre a centrelor de tip respiro./
Referitor la acest aspect precizam ca pe raza comunei noastre nu sunt înfiinţate şi nu funcţionează
Centre de tip respiro. Intrucât nu sunt condiţii de înlocuire a asistentului personal pe perioada
concediului de odihnă şi nu există nici posibilatatea gazduirii bolnavului untr-un Centru de tip respiro,
s-a luat măsura legală ca în semestrul II 2021, să se acorde pentru persoana cu handicap grav, o
indemnizatie echivalent cu salariul net al asistentului personal.
Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 38, lit. (a) din Legea nr. 448/2009 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, asistentii personali au obligatia sa
participe o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator./
Numarul de controale efectuate si probleme sesizate.
Yerificarile efectuate de către noi au vizat aspectul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale
asistentului personal. 1n baza fişei de monitorizare întocmite la domiciliul persoanelor cu handicap,
menţionăm ca nu au fost sesizate probleme deosebite, nu s-au sesizat aspecte negative legate de
activitatea asistentului personal./
Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: nu sunt

Intocmit,
Racz Andrea

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.4 7
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

HOTĂRÂREA
Nr. 44 I 27.07.2022
Privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin Licitaţie
publică a unei suprafeţe de 2.500 mp teren cu categoria de folosinţă curţi-construcţii situată în
intravilanul comunei Sălacea, lot 4 al C.F. 51021, Nr. topo 51021
Consiliul Local al Comunei Sălacea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2022,
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Sălacea înregistrat cu nr. 3309/11.07.2022
- raportul de specialitate nr. 3310/11.07 .2022 întocmit de şef-serviciu Lucia Avrarn
- adresa înaintată de societatea comercială Universal Shoes SRL pentru dezvoltarea afacerii
unui de producţie pe teritoriul comunei Sălacea, având număr de înregistrare intern
3308/11.07.202
- proiectul de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind
concesionarea prin Licitaţie a unei suprafeţe de 2.500 mp teren cu categoria de folosinţă curţiconstrucţii situată în intravilanul comunei Sălacea, lot 4 al C.F. 51021, Nr. topo 51021
Având în vedere prevederile art. 108 lit. b), art. 308 alin (1) - (4),, art. 309 alin (1),
art. 362, alin (1) şi (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi cornnpletările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) alin.(6) lit.b) şi art. 139 alin. 1 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA în unanimitate adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin Licitaţie
publică a unei suprafeţe de 2.500 mp teren cu categoria de folosinţă curţi-construcţii situată în
intravilanul comunei Sălacea, lot 4 al C.F. 51021, Nr. topo 51021, potrivit Anexei 1, ce face
parte integrantă din actuala hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor,
Primarului Comunei Sălacea.
(2) Prezenta hotărâr se aduce la cunoştinţă publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea în Monitorul
;,,;"), "
Oficial Local al Comuneiflălacea, la adresa www.salacea.ro
,..
- \
Contrasemnează Secretar General:
Preşedinte de şe · ţă:
eny/hert
T T .T
VIDA Attila
·;
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PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Proiect de hotărâre
privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin Licitaţie
publică a unei suprafeţe de 2.500 mp teren cu categoria de folosinţă curţi-construcţii situată în
intravilanul comunei Sălacea, lot 4 al C.F. 51021, Nr. topo 51021
Consiliul Local al Comunei Sălacea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2022,
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare al primarului Comunei Sălacea înregistrat cu nr. 3309/11.07.2022
- raportul de specialitate nr. 3310/11.07 .2022 întocmit de şef-serviciu Lucia Avram
- adresa înaintată de societatea comercială Universal Shoes SRL pentru dezvoltarea afacerii
unui de producţie pe teritoriul comunei Sălacea, având număr de înregistrare intern
3308/11.07 .202
Având în vedere prevederile art. 108 lit. b), art. 308 alin (1) - (4), , art. 309 alin (1 ),
art. 362, alin (1) şi (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi comnpletările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) alin.(6) lit.b) şi art. 139 alin. I din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările
ulterioare,
Primarul comunei propune Consiliului Local adoptarea următorului
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu următorul conţinut:
Art. 1. Aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin Licitaţie
publică a unei suprafeţe de 2.500 mp teren cu categoria de folosinţă curţi-construcţii situată în
intravilanul comunei Sălacea, lot 4 al C.F. 51021, Nr. topo 51021, potrivit Anexei 1, ce face
parte integrantă din actuala hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor,
Primarului Comunei Sălacea.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea în Monitorul
Oficial Local al Comunei Sălacea, la adresa www.salacea.ro

Avizat legalitate
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PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Nr. 3309 I 11.07.2022

REFERAT DE APROBARE
Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin(3) şi art . 3 din Legea
nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 308 alin (I) - (4), art.
309 din OUG 57 / 2019 privind elaborarea Studiului de oportunitate în cazul concesionării
imobilelor aparţinând domeniului privat al comunei, şi nu în ultimul rând art. 362, alin (I) şi
alin (3) din OUG 57 / 20 I 9 privind Codul Administrativ şi are în vedere oportunitatea
concesi9nării terenului Lot 4 din CF 52021, în suprafaţă de 2500 mp.
In situaţia actuală imobilul propus spre concesionare nu aduce niciun folos pentru
comuna noastră, nefiind exploatat în mod eficient. Astfel, în momentul de faţă când există
solicitări din partea unor potenţiali comercianţi pentru acest spaţiu, astfel că s-a creat o situaţie
prielnică care impune în mod evident valorificarea la un nivel superior a acestui imobil.
Modul cel mai avantajos pentru localitate este concesionarea, pc o perioadă corespunzatoare
strategiei autorităţii locale, în schimbul unei chirii lunare, care constituie un venit garantat şi
constant în bugetul local pe perioada concesionării.
Motivul: Se acordă posibilitatea dezvoltării unor afaceri pe plan local.
Impactul socio-economic: angajare forţă de muncă
Impactul financiar: în funcţie de raportul de evaluare şi documentaţiei de atribuire
Impactul asupra sistemului juridic: va trebui consemnat în inventar şi menţionat în cartea
funciară a imobilului schimbările survenite odată cu încheierea contractului de concesionare
Consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ: nu este cazul
Activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ: afişat la sediul primăriei
Măsuri de implementare: elabortarea documentaţiei de licitaţie publică şi derularea licitaţiei
publice privind concesionarea
Faţă de cele arătate mai sus, în temeiul prevederilor 308 alin ( 1 ) - (4), art. 309 din OUG 57 I
20 I 9 privind elaborarea Studiului de oportunitate în cazul concesionării imobilelor aparţinând
domeniului privat al comunei, şi nu în ultimul rând art. 362, alin (I) şi alin (3) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completările ulterioare, consider îndeplinite condiţiile pentru a vă înainta proiectul de hotărâre
în vederea adoptării hotărârii referitoare adoptarea studiului de oportunitate privind
concesionarea terenului Lot 4 din CF 52
1îrB'l!fll aţă de 2500 mp.
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Nr. 3310/22.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin Licitaţie
publică a unei suprafeţe de 2.500 mp teren cu categoria de folosinţă curţi-construcţii
situată în intravilanul comunei Să/acea, lot 4 al C.F. 51021, Nr. topo 51021
Având în vedere:
- Prevederile 308 alin (1) - (4), art. 309 din OUG 57 / 2019 privind elaborarea Studiului
de oportunitate în cazul concesionării imobilelor aparţinând domeniului privat al
comunei, şi nu în ultimul rând art. 362, alin (1) şi alin (3) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ Necesitatea proiectului:
- văzând cererea înaintată de administratorul unei societăţi comerciale Universal Shoes,
doamna administrator Sonea Dorina, înregistrată la registratura instituţiei cu nr. 3308 /
07.11.2022,
Ţinând cont de faptul că, în general, activitatăţile autorităţilor administratiei publice
locale, în afară de sarcinile de administrare propriu-zise stabilite prin actele normative
specifice, trebuie să fie caracterizate şi prin aplicarea unui management economic bazat pe o
eficienţă sporită, care se referă inclusiv la modul în care sunt administrate şi exploatate
valorile materiale reprezentând bunurile din domeniul public şi privat, în folosul general al
cetăţenilor.
Consiliul local şi Primăria Comunei Sălacea, în calitatea de entitate raspunzătoare pe plan
local pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, are obligatia să acţioneze în
mod concret pentru asigurarea îndeplinirii, la nivelul pretins, a acestei funcţiuni. În acest
context se înscrie si necesitatea asigurării gestionării, administrării şi exploatării bazate pe
eficienţă şi profesionalism, a bunurilor imobile din proprietatea UA T-ului.
Terenul în cauză, în suprafaţă de 2500 mp reprezintă Lot 4 din imobilul înscrie în CF 52021,
Nr. Cad. 51021, cu o suprafaţă totală de 48.253 mp
Potrivit art. 309 din OUG 57 / 2019, concenndentul este obligat ca după însuşirea unei
propuneri de concesionare formulate de persoane interesate să procedeze la întocmirea
studiului de fezabilitate.
În urma adresei înaintate Comunei Sălacea de scoeitatea Universal Shoes, CUI
42669850, repezentat prin administrator Sonea Dorina, şi înregistrată la registratura instituţiei
noastre cu nr. 3308/11.07.2022, prezentul Studiu de oportunitate analizează opţiunile aferente
concesionării bunului identificat, astfel încât, concesiunea rezultată să fie realizabilă şi
dezabilă, atât din punct de vedere tehnic, cât şi juridic ori economic, şi nu în ultimul râns să
respecte normele de protecţia mediului.
Terenul în cauză, în suprafaţă de 2500 mp reprezintă Lot 4 din imobilul înscrie în CF
52021, Nr. Cad. 51021, cu o suprafaţă totală de 48.253 mp. Bunurile care sunt prevăzute prin
lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea culegerii de fructe naturale, civile sau
industriale şi producte pot face obiectul concesiunii. Consiliul Local Sălcaea deţine mai multe
parcele de teren aflate în domeniul privat al UA T-ului ce pot face obiectul concesionării. De
această data, prin actualul Studiu de oportunitate dorim să găsim răspuns asupra oportunităţii
concesionării suprafeţei de teren de 2500 mp ce face parte din Lot 4 al terenului de aproape 5
hecatre înregistrat în CF 52021. Categoria de folosinţă este curţi-construcţii, situată în
intravilanul comunei Sălacea, teren liber de sarcini. Terenul aparţine domeniului privat al
comunei Sălacea, în cotă de 1/1 în baza act normative nr. 970 din 05.09.2002 emis de

Guvernul României emis de Comuna Sălacea Zona în care este situat terenul dispune de
următoarele utilităţi şi accese: energie electrică; apă-canal; o gaze; telefonie; internet 4G,
acces rutier. Terenul care face obiectul concesionării poate fi utilizat pentru construirea unor
capacităţi economice şi punerea în funcţiune a unor investiţii în care se vor desfăşoara
activităţi de producţie.
Motivaţia pentru componenta economică: se va putea asigura administrarea eficienta a
domeniului privat al comunei Sălacea pentru atragerea de venituri suplimentare Ia bugetul
local. Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt următoarele:
• concesionarul va acoperi în întregime costurile ridicate de întreţinerea şi exploatarea
construcţiei, executate şi a terenului concesionat.
• concesionarul va achita autorităţii concedente, în contravaloarea terenului concesionat,
o redevenţă anuală stabilită prin contract.
• concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului
concesionat, însarcina concesionarului ( inclusiv cele de mediu).
Motivaţia pentru componenta socială:
• crearea de noi locuri de muncă
• crearea unui climat favorabil pentru alte investiţii ce să aibă un impact pozitiv asupra
comunităţii.
Propun
Consiliului Local al Comunei Sălacea
Aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin Licitaţie publică a
unei suprafeţe de 2.500 mp teren cu categoria de folosinţă curţi-construcţii situată în
intravilanul comunei Sălacea, lot 4 al C.F. 51021, Nr. topo 51021, potrivit Anexei 1, ce face
parte integrantă din actuala hotărâre.

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Sălacea nr. 44/2022
Obiectul studiului de oportunitate
Prezenta documentaţie are ca obiect întocmirea unui studiu de oportunitate pentru
concesionarea imobilului din localitatea Sălacea, situat în zona preponderent de producţie
industrială şi activităţi agro-industriale din imediata vecinătate a drumurlui ce leagă comuna
noastră de localitatea Pir, judeţul Satu-Mare. În această zonă deja funcţionează unităţi
economice de producţie, astfel încât o extindere a acesteia ar însemna dezvoltare a capacităţii
industriale şi evident crearea de noi locuri de muncă.
Terenul în cauză, în suprafaţă de 2500 mp reprezintă Lot 4 din imobilul înscrie în CF
5202 l, Nr. Cad. 5 l 021, cu o suprafaţă totală de 48.253 mp
Potrivit art. 309 din OUG 57 / 2019, concenndentul este obligat ca după însuşirea unei
propuneri de concesionare formulate de persoane interesate să procedeze la întocmirea
studiului de fezabilitate.
În urma adresei înaintate Comunei Sălacea de scoeitatea Universal Shoes , CUI
42669850, repezentat prin administrator Sonea Dorina, şi înregistrată la registratura instituţiei
noastre cu nr. 3308/11.07.2022, prezentul Studiu de oportunitate analizează opţiunile aferente
concesionării bunului identificat, astfel încât, concesiunea rezultată să fie realizabilă şi
dezabilă, atât din punct de vedere tehnic, cât şi juridic ori economic, şi nu în ultimul râns să
respecte normele de protecţia mediului.

A. DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ A FI
CONCESIONAT
Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea
culegerii de fructe naturale, civile sau industriale şi producte pot face obiectul concesiunii.
Consiliul Local Sălcaea deţine mai multe parcele de teren aflate în domeniul privat al UATului ce pot face obiectul concesionării. De această data, prin actualul Studiu de oportunitate
dorim să găsim răspuns asupra oportunităţii concesionării suprafeţei de teren de 2500 mp ce
face parte din Lot 4 al terenului de aproape 5 hecatre înregistrat în CF 52021.
Categoria de folosinţă este curţi-construcţii, situată în intravilanul comunei Sălacea, teren liber
de sarcini.
Terenul aparţine domeniului privat al comunei Sălacea, în cotă de 1/1 în baza act normative nr.
970 din 05.09.2002 emis de Guvernul României Zona în care este situat terenul dispune de
următoarele utilităţi şi accese: energie electrică; apă-canal; o gaze; telefonie; internet 40,
acces rutier.
Terenul care face obiectul concesionării poate fi utilizat pentru construirea unor capacităţi
economice şi punerea în funcţiune a unor investiţii în care se vor desfăşoara activităţi de
producţie.
B. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ŞI DE MEDIU
CARE JUSTIFICA CONCESIONAREA
l. Motivaţia pentru componenta economică:
• se va putea asigura administrarea eficienta a domeniului privat al comunei Sălacea
pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

•

2. Motivaţia pentru componenta financiară:
Principalele avantaje ale concesionării terenului sunt următoarele:

•

concesionarul va acoperi în întregime costurile ridicate de întreţinerea şi exploatarea
construcţiei, executate şi a terenului concesionat.
• concesionarul va achita autorităţii concedente, în contravaloarea terenului concesionat,
o redevenţă anuală stabilită prin contract.
• concesionarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului
concesionat, însarcina concesionarului ( inclusiv cele de mediu).
3. Motivaţia pentru componenta socială:
• crearea de noi locuri de muncă
• crearea unui climat favorabil pentru alte investiţii ce să aibă un impact pozitiv asupra
comunităţii.
4. Motivaţia pentru componenta de mediu:
o concesionarul va avea obligaţia, prin contractul de concesiune, să respecte toată
legislaţia în vigoare pe probleme de mediu. Contractul de concesiune transferă
responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protecţia
mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt:
o luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea şi evitarea poluării solului şi a
apei subterane, cu efecte asupra sănătăţii populaţiei;
- utilizarea durabilă a resurselor;
- gestionarea eficientă a deşeurilor si menţinerea cu stricteţe a condiţiilor de igienă cerute de
reglementările legale in vigoare;
C. NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI
o Nivelul redeventei se va stabili prin în urma raportului de evaluare imobiliară realizat
de un expert în domenium, respectiv, a caietul de sarcini, urmărindu-se obtinerea
unor venituri suplimentare la bugetul local, dar în acelasi timp se va avea în vedere şi
incurajarea investitorilor.
D. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII
o Apreciem că cea mai potrivita modalitate de acordare a concesiunii este procedura
concesiunii prin licitatie publică.
E. DURAT A ESTIMATIV A A CONCESIUNII
► Fata de investitiile ce se vor efectua pe terenul supus concesiunii, durata propusa este
de 20 de ani, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioada egala cu cel mult jumatate
din durata sa initiala, prin simplul acord de voinţă a părţilor.
► Subconcesionarea este interzisa, cu exceptia situatiilor expres prevezute de lege.
F. INVESTITIILE NECESARE PENTRU REALIZAREA SI FUNCŢIONAREA
OBIECTIVULUI
• Se vor efectua toate lucrarile care sa ofere terenului destinatia pentru care s-a
concesionat .
• Investitiile şi lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea autorizatiei de construire
în conditiile legislaţie din domeniu privind autorizarea executării lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare.
• Obţinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare realizarii investitiei cade in sarcina
concesionarului.
• Se vor executa lucrari de amenajare, consolidare si sistematizare a terenului:
terasamente, alei de acces, utilitati, executarea constructiilor impuse pentru realizarea
si functionarea obiectivului, protejarea arborilor care intra in terenul concesionat,
precum si alte lucrari care devin necesare, raportate la obiectul concesiunii .
G. TERMENELE PREVAZUTE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE
CONCESIONARE
• În conditiile respectarii etapelor legale pentru realizarea concesiunii, conform Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile şi
completările ulterioare, concedentul preconizeaza îndeplinirea procedurii in termen de maxim
24 luni.
• Prezentul studiu de oportunitate va sta la baza aprobarii concesiunii de catre Consiliul
Local al comunei Sălacea .
• În baza studiului de oportunitate concedentul va contracta un specialist ANEV AR
pentru realizarea unei evaluări imobiliare, respectiv, va elabora caietul de sarcini al
concesiunii si documentatia de atribuire .

•

H. ALTE CLAUZE
o Procedura de concesionare se va realiza în 20 (douazeci) zile de la data
publicarii anuntului de participare.
o Anterior organizarii procedurii, terenurile vor fi înscris in Cartea Funciara,
conform prevederilor art.22 din Legea 50/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Concluzii, propuneri:
Comuna Sălacea intenţionează să concesioneze imobilul situate în localitatea Sălacea,
identificat cu CF 52021, Nr Cad. 52021, în suprafaţă de 2500 mp, reprezentând lot 4 din
terenul proprietate private cu o suprafaţă totală de 48.253 mp.
Prin concesionarea imobilului, Primăria Comunei Sălacea doreşte intensificarea
dezvoltării activităţilor economice de pe raza UAT-ului nostrum.
Ţinând cont de faptul că acest teren este neutilizat, în vederea atragerii de venituri la
bugetul local al comunei, precum şi crearea de funcţiuni care să satisfacă cerinţele
comunităţii, este oportun de valorificat prin concesionare.
Iniţiativa concesionării are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului, adică a
terenului Lot 4 la potential maxim, atât din perspectiva concendentului, cât şi a
concesionarului.
Baza legală folosită pentru elaborarea acestui studio a fost:
Prevederile OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ
Legea nr. 350 din 2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului
Legea 195 din 2006 privind descentralizarea
Prevederile legii nr 50 / 1991 republicată şi actualizată referitoare la autorizarea
executării lucrărilor de construcţii
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A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Salacea, Jud. Bihor
Nr. Nr. cadastral Nr. Suprafaţa*
topografic
Crt

Al

51021

Construcţii
Nr cadastral
Crt Nr.
topografic
Al.l

51021-Cl

-

(mp)

48.253

Teren neîmprejmuit;

-

,

Nr. topografic:3537; 3538; 3539; 3540;
3541; 3542; 3543;3544

Observaţii / Referinţe

....

'v

?

Adresa

Observaţii / Referinţe

Loc. Salacea, Jud. Bihor.·
:---...._ J
,....,

Nr. niveluri:2; �n construire:1960; 5. construit� la_ sol:242
mp; 5. construita desfasurata:432 mp; Magazie t1p.P+l
Materialele din care este realizata - caramida, sarpanta
din lemnCăeo erit cu tabla.

B. artea.,lt Proprietar:!"'- :ştacte
1

înscrieri privitoare la dreptul de pro ri ate şi alte drepturi r ; ; l e '
I r - ,. : I
#
3802 / 04/03/2021
r ,!.

,

-_,

Referinţe

Act Administrativ nr. 10, din 27/01/2021 emis de Consiliul Lo?al Salacea;
Al, A l . l
Se deschide C.F. nr. 51021 /UAT Sălacea în baza prevederilor Legii nr.
7/1996 republicată şi a re�ularie _tului de carte funciară aprobat prin
O.D.G al ANCPI nr.700/20141 c�re Icuprinde i m o b i l u l � nr. cad. 51021/
UAT Sălacea descris în partea I, constituit din 1260 mp�din parcela cu
nr. topo 3537 adusa din cf l.,,�01, din 1235 mp din parcela cu nr. topo
81
3758, din 210 mp din parcela cu nr. topo 3539 aduse din cf 3567, din
7054 mp din parcela c,u nr. topo 3540 adusă din cf 2979, din 8360 mp
din parcela cu nr. topo 3541 adusă din cf 844, din 21002 mp din
parcela cu nr. topo_35�2, din 7762 mp din parcela cu nr. topo 3543 şi
din 1370 mo din oarcela cu nr. tooo 3544 aduse din cf 111 Sălacea.
Al
Intabulare, dr�pt d1i,f'ROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala
82
1/1 cota initiala 1 1
1) COMUNA SALACEA • DOMENIUL PRIVAT
Act Normativ nr. 970.Jdin 05/09/2002 emis de Guvernul Romaniei; Act Administrativ nr. 959, din 04/03/2021
emis de Comuna Sălacea·
Al.1
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala
83
1/1, cota ioitiala 1/1
1) 'CO UNA SALACEA • DOMENIUL PUBLIC

r

'i

C. Partea III. SARCINI .

lnscrieri. Rrivind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
I
de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru mformc.1re on�line la dJresa epay.ancpl.ro

Referinţe
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Carte Funciară Nr. 51021 Comuna/Oraş/Municipiu: Să/acea

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral
51021

I

!Suprafaţa (mp)*

I

Observaţii / Referinţe ... �

I

'- - y

48.253
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

11

50251

51021

Categorie
folosinţă
curti
1
constructii

Nr

Crt

Intra
vilar(

Dt_·

SupFafaţă
Jmp);
48.253

,

Tarla

Parcelă

.

.

Date referitoa?e la construcţii
Crt
Al.l

"'" Numar- ,

Destinaţie
construcţie
constructii
industriale si
edilitare

5),.021-Cl

Supraf. (mp)
242

37

Nr. topo
3537;
3539;
3541;
3543·

Observaţii / Referinţe

3538;
3540;
3542;
3544

Situaţie
juridică

Observaţii / Referinţe

Nr. nrveluri:2; An construire:1960; S. construita
la sol:242 mp; S. construita desfasurata:432
Cu acte mp; Magazie tip.P+ 1
Materialele din care este realizata - caramida,
saroanta din lemn acooerit cu tabla.

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment

Punct
început

Punct
sfârşit

1

2

122.11

2

3

<· (m)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile legii Nr. 677/2001.
Extrase pentnJ informare on-line la adresa epay.ancpl.ro
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SC UNIVERSAL SHOES SRL
Sat Sălacea nr. 1 / C, comuna Sălacea, jud. Bihor
J0S/99712020
CUI: 42669850
Nr. ·Înregistrare . Y.

J .... ./11.07 .2021

//

C

·J..

CERERE
Către Primăria Comunei SăJacea

•

În atenţia d-lui primar,

.._,

Stimate domnule primar Horvath Bela,
Subsen:ţnata Sonea Dorina, în calitate de administrator al societăţii comerciale
S.C. UNIVERSAL SHOES S.R.L., cu sediul social în localitatea Sălacea nr. 1 / C, prin prezenta îmi
exprim intenţia de a de a dezvolta în continuare afacerea pe care o deţinem prin mărirea producţiei.
Pentru a onora comenzile preconizate, avem în vedere necesitatea extinderii locaţiei de care
dispunem, astfel încât vă cerem sprijinul pentru a ne pune Ia dispoziţie o parcei de teren cât mai
aporpiat de sediul social actual, care este totodatăp şi principalul punct de lucru.
Fac precizarea că această dezvoltare ar însemna în acelaşi timp şi angajare;:t de forţă de
muncă pe lângă cea existent, şi desigur ne vom axa într-o primă instant pe cei din comuna Sălacea.
În speranţa unui sprijin favorabil a prezentei solicitării, vă mulţumesc anticipat.

Cu respect,
Sonea
.•.••••••

„I

:--· t·1 r/ . · • • • • • •

Admi.
S ă l a G <j, data

\

a
tor
i,] iulie 2022
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H O T Ă R Â R E A Nr.45.din 27 iulie 2022.privind aprobarea organizării şi desfăşurării a ZILELOR satelor
SĂLACEA şi OTOMANI în perioada de de 5 - 7 august 2018,respectiv 19 - 21 august
2022.Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat de primarul comunei
şi Studiu - Plan de măsuri în acest scop de preşedintele Comisiei de învăţământ şi
cultură,doamna Kiss Edit,obţinând aviza favorabil din partea Comisiei.În temeiul prevederilor art.123 alin.1 şi art.196 alin.1 Iit.a din
O. U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOT ĂRE ŞTE;
Art.1. - Se aprobă organizarea şi desfăşurarea a ZILELOR satului
SĂLACEA în perioada de 5 - 7 august 2022,şi al satului Otomani în perioada de 19 - 21
august 2022 ,conform Anexei nr.1,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică cu;
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
- Locuitorii comunei Sălacea prin afişare
- La 'tlosâr -

;: .,, /.,, -

I
,...
PREŞEDI
Vida A

'.

I

Contrasemnează,
Secretar generJl UAT,
Tatai Ti or

9
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PROIECT DE HOT ĂRARE
din 20 iulie 2022.privind aprobarea organizării şi desfăşurării a ZILELOR satelor
SĂLACEA şi OTOMANI în perioada de de 5 - 7 august 2018,respectiv 19 - 21 august
2022.Având în vedere Studiu - Plan de măsuri întocmit de preşedintele
Comisiei de învăţământ şi cultură,doamna Kiss Edit în acest scop;
În temeiul prevederilor art.123 alin.1 şi art.196 alin.I Iit.a din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările
ulterioare,se propune Consiliului Local al comunei Sălacea,adoptarea unei
hotărari,după cum urmează;
Art.I. - Se aprobă organizarea şi desfăşurarea a ZILELOR satului
SĂLACEA în perioada de 5 - 7 august 2022,şi al satului Otomani în perioada de 19 - 21
august 2022 ,conform Anexei nr.1,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică cu;
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
- Locuitorii comunei Sălacea prin afişare
La dosar

t

Avizat pentru legalitate,
Secretar general UAT,
T i/

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR

Anexa nr.1.-

STUDIU -PLAN DE MĂSURI
la proiectul de hotărare
privind desfăşurarea festivităţilor ZILELELE SATULUI
SĂLACEA ŞI OTOMANI
Ţinând cont de experienţele ediţiilor anterioare precum şi de
propuneri ale locuitorilor comunei aceste festivităţi vor fi organizaţi sub supravegherea a unei Comisii,din rândul membrilor Comisiei de cultură prezidat de primarul
comunei.-Care după desfăşurarea festivităţiilor va prezenta un raport în faţa Consiliului local.Festivităţile se vor desfăşura după un program stabilit anterior
de Comisie de organizare în perioada de 5 - 7 august Sălacea şi 19 - 21 august 2022 în
Otomani Comisia de organizare îşi asumă răspunderea şi dreptul de a schimba pe parcurs
programul stabilit,în caz dacă se ivesc probleme deosebite,va găsi căile de sponzorizare şi
va pune oameni potriviţi la locul potrivit,pentru buna desfăşurare a festivităţilor.Răspunde Comisia de organizare.Se vor recondiţiona şi va pune în funcţiune până la data de 30 iulie
2019 iluminatul public în special în locurile unde se desfăşura festivităţile.Va pune în
funcţiune tabloul eletric-tip şantier-pe toată durata festivităţilor în curtea
şcolii,pentruasigurarea energiei electrice atât pentru formaţii culturale cât şi pentru
comercianţii din curtea şcolii.Răspunde viceprimarul comunei.Asigurarea ordinii şi liniştii publice,obţinerea acordului Poliţiei.Răspunde viceprimarul şi secretarul g.al comunei
Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prin punctul sanitar
Răspunde Dr.Anuţei - medic de familie

Participarea activă a tuturor consilierilor din Consiliul local şi al
aparatului propriu la acţiunile de pregătire,organizare şi desfăşurare a festivităţilor.Răspunde primarul comunei
Materialele foto,video realizate în timpul festivalului va fi imprimat
cât mai urgent şi popularizat prin presa locală şi judeţeană,în rândul cetăţenilor din
localitate,în centrul localităţii pe panoul publicitar şi în incinta şcolii,la diferite ABCuri şi baruri.-Astfel momenteleşi evenimentele mai frumoase vor rămâne mai bine tipărite
în memoria şi sufletul participanţilor şi vizitatorilor,contribuând la o reuşită şi mai bună
a festivităţii pe viitor.Răspunde,Comisia de organizare şi dl.Szucs
Gyorgy referent cultural.-

PREŞEDINTE C V.CULTURĂ,
Prof.{;q' dit
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H O T Ă R Â R E NR.46.DIN 27.07.2022
pentru înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL nr. 38 din 02.06.2022 pentru
modificarea Anexei Nr. 1 din HCL nr. 31 din 11.04.2022 pentru modificarea
Anexei nr. 1 din HCL nr. 70 din 13.09.2021 privind asigurarea cofinanţării
proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi
acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile actualizate
pentru proiectul „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din
energie geotermală în comuna Sălacea, judeţul Bihor"
Recunoscând necesitatea şi oportunitatea proiectului „Realizarea capacităţii
de producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea, judetul
Bihor" '
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 13.09.2021 privind
asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru
implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele
eligibile actualizate pentru proiectul „Realizarea capacităţii de producţie a energiei
termice din energie geotermală în comuna Sălacea, judetul Bihor";
Ţinând cont de Hotarârea Consiliului Local nr. 31 din 11.04.2022 şi
Hotarârea Consiliului Local nr. 38 din 02.06.2022 prin care s-a modificat Anexa
nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 13.09.2021,
În baza metodolgiei de elaborare a analizei cost-beneficiu aferente
proiectului „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea, judetul Bihor";
Luând în considerare argumentele prezentate în expunerea de motive a
Domnului Primar, care pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul
Consiliului Local al Comunei Sălacea;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

I
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Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Sălacea, în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;
Ţinând cont de raportul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local,
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1) coroborat cu
art.5 lit. ee) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,în unanimitate de
voturi pentru,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL nr. 38 din 02.06.2022
pentru modificarea Anexei Nr. 1 din HCL nr. 31 din 11.04.2022 pentru
modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 70 din 13.09.2021 privind asigurarea
cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea
proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile
actualizate pentru proiectul „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice
din energie geotermală în comuna Sălacea, judeţul Bihor", cu Anexa nr. 1 care face
parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Comunei Sălacea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
- Primarul Comunei Sălacea;
-AMPOIM.
/

Preşe
Vida

I

edinţă,
ozsef
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Anexa nr. 1 la HCL nr.46 din 27.07.2022
Nr.
Cost total al investiţiei
(exclusiv TVA)
crt.
1. Costul total al investiţiei, din care:
2. Cheltuieli de natură eligibilă
3. Cheltuieli de natură neeligibilă

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Valoare (lei)
19. 711.825,07
18.951. 740, 07
760.085,00

Cheltuieli eligibile, cu intensitatea ajutorului
(exclusiv TVA şi cheltuieli diverse şi neprevăzute)
Cheltuieli eligibile, cu intensitatea ajutorului, din
care:

Valoare (lei)
17.269.177,87
14.678.801,19
2.244.993,12
345.383,56

FEDR
Bugetul de stat
Contribuţia beneficiarului 2%
.>
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HOTĂRÂRE nr. 47.din 27 iulie 2022.Privind aprobarea ajustarii preţului contractului de lucrări nr. 400 din
data de 05.04.2018 pentru obiectivul „REABILITAREA SI
MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI STRĂZILOR DIN A.O.I. VALEA
IERULUI, JUDEŢUL BIHOR"
Având in vedere centralizatoare pentru ajustarea preţului contractului
de lucrări nr. 400 din data de 05.04.2018 pentru obiectivul „REABILITAREA
ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI STRĂZILOR DIN A.O.I. VALEA
IERULUI, JUDEŢUL BIHOR".
Luând în considerare argumentele prezentate în expunerea de
motive al Domnului Primar, care pledează pentru adoptarea prezentei
hotărâri;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul
Consiliului Local al Comunei Sălacea;
ln conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Sălacea,
in calitate de initiator al proiectului de hotarare;
Ţinând cont de raportul consultativ al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local,
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1)
coroborat cu art.5 lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
Consiliul Local al Comunei Sălacea in unanimitate de voturi
pentru,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă plata valorii de 129.898,60 lei, pentru ajustarea
preţului contractului de lucrări nr. 400 din data de 05.04.2018, conform
formulei de ajustare potrivit OUG nr. 64 din 09 mai 2022, conform anexelor
la prezenta hotărâre.
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Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Comunei Sălacea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor;
- Primarului Comunef Sălacea.
Preşedinte d edinţă,
ozsef
Vida Att {I

Contrasemneazăy:
Secretar g e n
UA
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RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
din 27 iulie 2022
Privind aprobarea ajustarii preţului contractului de lucrări nr. 400
din data de 05.04.2018 pentru obiectivul „REABILITAREA SI
MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI STRĂZILOR DIN A.O.I. VALEA
IERULUI, JUDEŢUL BIHOR"
Potrivit centralizatoarelor aferente situatiilor de lucrari, valoarea
necesara pentru ajustarea preţului contractului de lucrări nr. 400 din
data de 05.04.2018, este de 389.695,80 lei, conform formulei de
ajustare potrivit OUG nr. 64 din 09 mai 2022, pentru obiectivul
„REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI STRĂZILOR
DIN A.O.I. VALEA IERULUI, JUDEŢUL BIHOR"
Plata valorii de 389.695,80 lei pentru ajustarea preţului
400 din data de 05.04.2018, revine
contractului de lucrări nr.
membrilor asocierii astfel:
- pentru comuna Curtuişeni in cuantum de 129.898,60 lei;
- pentru comuna Sălacea in cuantum de 129.898,60 lei;
- pentru comuna Tarcea, in cuantum de 129.898,60 lei.

Ţinând cont de raportul consultativ al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local,
în temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1)
coroborat cu art.5 lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
PROPUN
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ajustarii
preţului contractului de lucrări nr. 400 din data de 05.04.2018 pentru
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obiectivul „REABILITAREA 51 MODERNIZAREA DRUMURILOR
ŞI STRĂZILOR DIN A.O.I. VALEA IE.RULUI, JUDEŢUL BIHOR"

Obiectiv: Reabilitarea si modernizarea drvmurilor si strazilor din ADI Valea Ierului, Judetul Bihor

Centralizator ajustare solicitare de plata
potrivit OUG 64 din 09 mai 2022

NEELIGIBIL

Vm - valoarea aferenta materialelor din valoarea platii solicitate
Vpl - valoarea platii solicitate
¾av - procentul de avam
¾p - procentul de profit

26,267.35
39,332.58
0.00%
4.00%

¾cpm - pondere materiale functie de tipul de constructie - constructii ingineresti noi

47.21%
ianuarie 2021
iulie 2022

Luna de referi nta

Luna solicitaril de olata
JCCmr · indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, aplicabil cu
60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n" - mai 2022

182.90

JCCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat in luna de
referinta •ianuarie 2021

109.80

JCCr - indicele de cost in constructii total, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a
Junii "n" - mai 2022

181.60

ICCplr - Indicele de cost in constructli total, prognozat, valabil in luna de referinta
pentru data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"
Vapl - Valoarea actualizata a platlf sollcltate fara TVA
TVA 19¾
Va - Valoarea actualizata a platli solicitate cu TVA
Valoarea ajustarii fora TVA
Valoare ajustarii cu TVA

139.64
58,110.31
11,040.96
69,151.27
18,777.73
22,345.50

Vapl = Vm x {(%av + %p) + (1 - %av- %p) x ICCmr/lCCmlr) + (Vpl- Vm) +
(1 - %cpm) x {(Vpl - Vm) x [(%av + %p) + (1- %av- %p) x iCCr/lCCplr) • (Vpl - Vm)} =
-" 26267.35X [0,04 + 0,96 X 182,90/109,80) + 13065,23+
0,5279 X {13065,23 X [0,04 + 0,96 X 181.60/139,641- 13065,2)):
43055,48+ 13065.23+ 1989,60=58110,31

II

R
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Obiectiv: Reabilitarea si modernizarea drumurilor si strazilor din ADI Valea Ierului, Judetul Bihor

Centralizator ajustare solicitare de plata
potrivit OUG 64 din 09 mai 2022

Vm - valoarea aferenta materialelor din valoarea platii solicltat1
Vpl - valoarea platii solicitate
%av - procentul de avans
%p - procentul de profit
%cpm - pondere materiale functle de tipul de constructie - constructii ingineresti no
Luna de referlnta
Luna solicitarli de plata

182.90

ICCmlr - indicele de cost în constructii pentru costul materialelor, realizat in luna de
referinta - ianuarie 2021

109.80

ICCr - indicele de cost ln constructii total, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii
"n" - mai 2022

181.60

Vapl - Valoarea actualizata a platil solicitate fara TVA
TVA 19%
Va - Valoarea actualizata a plat ii solicitate cu TVA
Valoarea ajustaril fara TVA
Valoare ajustarii cu TVA

= 172988.19X [0,04 + 0,96 X 182.90/109,80) t 238140.26+
-0-,5-2_7_9_x_{_23_8_1_4_0_.2_6_x_[_0,04 + 0,96 x 181,60/139,64] •
238140.26}
283549,38+238140.26+36264.47=557954,11

139.64
557,954.11
106,011.28
663,96S.39
146,825.66
174,722.54

Vapl = Vm x 1(%av + %p) + (1 - %av • %p) x ICCmr/lCCmlr] + (Vpl - Vm) +
(1 - %cpm) x {(Vpl - Vm) x 1(%av + %p) t (1 - %av- %p) x ICCr/lCCplr] • (Vpl - Vm)) =

--

47.21%
ianuarie 2021
iulie 2022

ICCmr •indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, aplicabil cu 60
de zile înainte de ultima zi a lunii Hn" - mai 2022

ICCplr - Indicele de cost in constructii total, prognozat, valabil in luna de referinta pentru
data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n'

-

172,988.19
411,128.45
0.00%
4.00%

=

Obiectiv: Reabilitarea si modernizarea drumurilor si strazilor din ADI Valea Ierului, Judetul Bihor

Centralizator ajustare solicitare de plato

potrivit OUG 64 din 09 mai 2022

Vm - valoarea aferenta materialelor din valoarea platii solicitate
Vpl - valoarea platii solicitate
¾av - procentul de avans
'¼p - procentul de profit

212,434.17
383,826.31
0.00%
4.00%

'¼cpm - pondere materia le fu net ie de tipul de constructle - constructii ingineresti noi
Luna de referinta
Luna sollcitarli de plata

47.21%
ianuarie 2021
iulie 2022

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, aplicabil cu
60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" - mai 2022

182.90

JCCmlr - indicele de cost ln constructli pentru costul materialelor, realizat in luna de
referinta - ianuarie 2021

109.80

ICCr - indicele de cost in constructli total, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a
lunii "n" - mai 2022

181.60

ICCplr - Indicele de cost in constructii total, prognozat, valabil in luna de referinta
pentru data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"

139.64
545,698.38
103,682.69
649,381.07
161,872.07
192,627.76

Vapl - Valoarea actualizata a platll solicitate far a TVA
TVA 19¾
Va - Valoarea actualizata a platil sollcitate cu TVA
Valoarea ajustarll fara TVA
Valoare ajustarii cu TVA
Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1- %av · %p) x ICCmr/lCCmlr] + (Vpl - Vm) +
(1 - o/ocpm) x {(Vpl - Vm) x [(%av + %p) + (1 - %av - o/op) x ICCr/lCCplr) - (Vpl - Vm)I =
= 212434.l]x (0,04 + 0,96 X 182.90/109,80) + 171392.14+
0,S279 X ( 171392.14 X 10,04 0,96 X 181.60/139,64) - 171392, 14}"
=348206.30+ 171392.14 26099,94=545698.38

Beneficiilr,

Dl
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Obiectiv: Reabilitarea si modernizarea drumurilor si strazilor din A D I Valea Ierului, Judetul Bihor

Centralizator ajustare solicitare de plata
potrivit OUG 64 din 09 mai 2022

NEELIGIBIL

Vm - valoarea aferenta materialelor din valoarea platii solicitate
Vpl - valoarea platii solicitate
¾a11 - procentul de avans
¾p - procentul de profit

26,267.35
39,332.58
0.00%
4.00%

¾cpm - pondere materiale functie de tipul de constructie - constructii ingineresti noi
Luna de referlnta
Luna solicitarll de plata

47.21%
ianuarie 2021
iulie 2022

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, aplicabil cu
60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" - mai 2022

182.90

ICCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat ln luna de
referinta •ianuarie 2021

109.80

ICCr - indicele de cost in constructli total, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a
lunii "n" - mai 2022

181.60

ICCplr - Indicele de cost in constructll total, prognozat, valabil in luna de referinta
loentru data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"
Vapl - Valoarea actuallzata a platll solicitate fara TVA
TVA19%
Va - Valoarea actualizata a platli solicitate cu TVA
Valoarea ajustarii fara TVA
Valoare ajustarii cu TVA

139.64
S8,110.31
11,040.96
69,151.27
18,777.73
22,345.50

Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 • %av • %p) x ICCmr/lCCmlr] + (Vpl · Vm) +
(1 • %cpm) x {(Vpl - Vm) x {(%av + %p) + (1 - %av- %p) x ICCr/lCCplr) - (Vpl - Vm)) =
= 26267.35X [0,04 + 0,96 X 182.90/109,80] + 13065.23+
7 ,-·- ::-: -;:-:c:: -:c: -.- =- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8-:9,-=
----,0,--,5:-::2:-::7:-::9-x--:(1:-:3:-::0:-::6::-5.-:c-2::-3-x7[0:,-0::-4:-+-=-0,:-9: -::6-x'"'l-;:
1.-î(=-0/;:'"1'-:3-::i( 4J l 30 65 .-2.3)
43055.48+ 13065.23+ l 989,60=58110.31
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Obiectiv: Reabilitarea si modernizarea drumurilor si strazilor din ADI Valea leruiui, Judetul Bihor

Centralizator ajustare solicitare de plata
potrivit OUG 611din 09 moi 2022

Vm •valoarea aferenta materialelor din valoarea platii solicitau
Vpl - valoarea platii solicitate
%av • procentul de avans
%p - procentul de profit

172,988.19
411,128.45
0.00%
4.00%

%cpm •pondere materiale functle de tipul de construclie - constructii ingineresti no
luna de referlnta
luna solicitarii de plata

47.21%
ianuarie 2021
iulie 2022

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, aplicabil cu 60
de zile inainte de ultima zi a lunii "n" - mai 2022

182.90

ICCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat in luna de
referinta - ianuarie 2021

109.80

ICCr - indicele de cost ln constructli total, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a funii
•n• •mai 2022

181.60

ICCplr - Indicele de cost in constructli total, prognozat, valabil in luna de referinta pentru
data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n'
Vapl - Valoarea actualizata a platil solicitate fara TVA
TVA19¾
Va - Valoarea actualizata a platii solicitate cu TVA
Valoarea ajustarii fara TVA
Valoare ajustarii cu TVA

139.64
557,954.11
106,011.28
663,965.39
146,825.66
174,722.54

Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1- o/oav • o/op) x ICCmr/lCCmlr] + (Vpl •Vm) +
( l . %cpm) X ((Vpl. Vm) X ((%av + ¾pJ + ( l . %av. %p) X ICCr/lCCplr]. (Vpl. Vm]) =
= 172988.19X [0,04 + 0,96 X 182.90/109,80]

238140.26+

0,5279 X {238140.26 X /0,04 + 0,96 X 181,60/139,64] · 238140.26} =
283549,38+238140.26+36264.47=557954,11

---/-----

-- ..I

Obiectiv: Reabilitarea si modernizarea drumurilor si strazilor din ADI Valea Ierului, Judetul Bihor

Centralizator ajustare solicitare de plata
potrivit OUG 64 din 09 moi 2022

Vm - valoarea aferenta materialelor din valoarea platii solicitate

212,434.17
383,826.31
0.00%
4.00%

Vpl - valoarea platii solicitate

¾av - procentul de avans
¾p - procentul de profit

¾cpm - pondere materiale functie de tipul de constructie - constructil ingineresti noi
luna de referlnta

luna solicitarli de plata

47.21%
ianuarie 2021
iulie 2022

ICCmr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, aplicabil cu
60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" - mai 2022

182.90

ICCmlr - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat in luna de
referinta - ianuarie 2021

109.80

ICCr - indicele de cost in constructii total, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima 1i a
lunii "n" - mai 2022

181.60

ICCplr - Indicele de cost in constructii total, prognozat, valabil in luna dP referinta
pentru data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"

139.64
545,698.38
103,682.69
649,381.07
161,872.07
192,627.76

Vapl - Valoarea actualizata a platu solicitate fara TVA
TVA19%
Va - Valoarea actualizata a platll solicitate cu TVA
Valoarea ajustarll fara TVA
Valoare ajustarii cu TVA
Vapl = Vm x ((%av + %p) + (1 - %av · %p) x ICCmr/lCCmlr] + (Vpl •Vm) t
(1- o/ocpm) x {(Vpl • Vm) x ((%av to/op)+ (1 · o/oav - %p) x ICCr/lCCplr] • (Vpl · Vm)} =
= 212434.l?x (0,04 + 0,96 X 182.90/109,80] + 171392.14+
0,S279 X {171392.14 X f0,04 t 0;96 X 181.60/139,64) -171392.14}::
=348206.30+171392.14+26099,94=545698.38

Beneficiar,

•

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
Comisia buget finanţe gospodărie comunală
RAPORT DE AVIZARE
La proiectele de hotărari ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din
data de 27.07.2022;

1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobare activităţii desfăşurate de
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotarare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind organizarea ZILELOR
COMUNEl(Loc.Sălacea şi Otomani) în anul 2022;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate;
3.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea Studiului de
oportunitate în vederea concesionării unui teren aparţinand domeniului privat al comunei
Sălacea în suprafaţa de 2500 mp.reprezentand Lot.4 di n C.F.51021 Sălacea;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărare pentru înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL nr.
38 din 02.06.2022 pentru modificarea Anexei Nr. 1 din HCL nr. 31 din 11.04.2022 pentru
modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 70 din 13.09.2021 privind asigurarea cofinanţării
proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea
contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile actualizate pentru proiectul „Realizarea
capacităţii de producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna
Sălacea,judeţul Bihor
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
5.-Diverse probeleme
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În urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtate Comisia apreciează ca proiectele de
hotărari cu documentaţiile prezentate sunt oportune în totalitate atat în fapt cat şi în drept;
În concluzie vizează favolşbil proiec.tele de hotărari prezentate şi analizate;
Prezentul aviz este dat cu. ...... votun;

Preşe :tt'
Lukacs
na,"'-"-""

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Comisia Ptr.înv.sănătate,cultură,protecţie socială

AVIZ DE SPECIALITATE
iulie 2022;

la proiectele de hotărari ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din data de 27

1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea ZILELOR COMUNALE din Sălacea şi Otomani în
luna august 2022.Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare;
2.-Diverse probleme

În urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtate Comisia apreciează ca proiectele de hotărari cu
documentaţiile anexate
sunt oportune în totalitate?::tat î fapt cat şi în drept;În concluzie avizează favorabil proiectele de hotărari
prezentate;
Prezentul aviz este dat cu ...... voturi;
SECRETAR,

Vida:i

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
PROCES - VERBAL
Încheiat azi,27 iulie 2022 cu ocazia şedinţei de lucru ordinară al Consiliului
Local al Comunei Sălacea,convocată în baza Dispoziţiei nr.105 din 20 iulie 2022 emisă
de Primarul Comunei Sălacea;
La şedinţă participă toţi consilierii locali,un număr de 13 (treisprezece).
După însuşirea,citirea şi aprobarea în unanimitate de voturi al procesului
verbal a şedinţei anterioare, Se trec la alegerea preşedintelui de şedinţă,consilierul Vas
Andras propune în continuare pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe domnul
consilier Vida Attila - Jozsef,care a vost votat în unanimitate;
Primarul Comunei anunţă spre aprobare ordinea de zi modificată a şedinţei de
lucru,după cum urmează;
!.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobare activităţii
desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al
anului 2022;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotarare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind organizarea ZILELOR
COMUNEI(Loc.Sălacea şi Otomani) în anul 2022;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate;
3.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea Studiului de
oportunitate în vederea concesionării unui teren aparţinand domeniului privat al
comunei Sălacea în suprafaţa de 2500 mp.reprezentand Lot.4 din C.F.51021 Sălacea;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărare pentru înlocuirea Anexei nr. 1 din
HCL nr. 38 din 02.06.2022 pentru modificarea Anexei Nr. 1 din HCL nr. 31 din
11.04.2022 pentru modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 70 din 13.09.2021 privind
asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea
proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile actualizate
pentru proiectul „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea,judeţul Bihor
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
5.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea ajustarii preţului
contractului de lucrări nr. 400 din data de 05.04.2018 pentru obiectivul „REABILITAREA
SI MODERNIZAREA DRUMURILOR SI
. STRĂZILOR DIN A.O.I. VALEA IERULUI, JUDETUL
BIHOR"

.

.

Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
6.-Diverse lemeste
Domnul Vida Attila - Jozsef preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi
modificată,care a fost aprobat în unanimitate de cei prezenţi.

Se trec la dezbaterea punctelor din ordinea de zi,care au fost prezentate de
primarul comunei cu sprijinul aparatului de specialitate,care au fost aprobate în
unanimitate de consilierii locali:
În cadrul diverselor:
s-a citit cererea domnei Patay Eva,administrator al societăţii Farmaco
Com.S.R.Lcare doreşte extinderea unei reţeau de activitate în domeniul farmaceutic pe
raza UAT Sălacea,consilierii sunt de acord cu concesionarea spaţiului care a fost fosta
farmacia Codins SRL,după întocmirea documentaţiilor necesare;
s-a citit solicitarea doamnei Lakatos Esterea administrator firmei comerciale
Felsen SRL,care solicit închirierea a 9 rac.teren 2emeste în faţa unităţii deţinută de
firma sa,cu care consilierii nu au fost de acord.
În cadrul şedinţei de lucru au fost adoptate un număr de 8 (opt)hotărari,care vor
fi afişate şi communicate celor interesaţi după verificarea lor de către Serviciul
Juridic,avizare şi Contencios administrative al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor;
HOTĂRAREA
NR/DATA
40/27.07.2022
41/27.07.2022
42/27.07.2022
43/27.07.2022
44/27.07.2022
45/27.07.2022
46/27.07.2022

47 /27 .07 .2022

TITLUL HOTĂRARIT
Hot.aprob.proces - verbal
Hot.aprob.ordinii de zi
Hot.ale2erea viceprimarului
Hot.aprob.activit.desfăş.de 2emest.pers.ai pers.
handicap.grav pe 2emester.J/2022
Hot.aprob.Studiului de oport.în vederea concesionării unui teren din domen.privat al
comunei Sălacea
Hot.aprob.ZILELE COMUNEI SĂLACEA
Hot.pentru înlocuirea Anexei nr. I din HCL nr. 38
din 02.06.2022 pentru modificarea Anexei Nr. 1
din HCL nr. 31 din ll.04.2022 pentru modificarea
Anexei nr. 1 din HCL nr. 70 din 13.09.2021
privind asigurarea cofinanţării proiectului,
asigurarea fluxului financiar pentru
implementarea proiectului şi acoperirea
contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile
actualizate pentru proiectul „Realizarea
capacităţii de producţie a energiei termice din
energie geotermală în comuna Sălacea, judeţul
Bihor"
Hot.privind aprobarea ajustarii preţului
contractului de lucrări nr. 400 din data de
05.04.2018 pentru obiectivul „Reabilitarea şi
Modernizarea Drumurilor şi Străzilor din A.O.I.
Valea Ierului, Judetul Bihor

Nefiind alte probleme şedinţa s-a sfărşit.-

