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D I S P O Z I T I A nr. 103
din 19 iulie 2022

Privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Avram Lucia, din funcţia
publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 3358 din 19 iulie 2022 privind încetarea de drept a raportului de
serviciu al doamnei Avram Lucia, din funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane;
În baza prevederilor art. 517 alin. (1) lit. "d" şi alin. (2) - Secţiunea a 3-a Încetarea de drept a
raportului de serviciu din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora raportul de serviciu existent încetează de drept la data
îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, în mod excepţional, pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu
aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi menţinut în
funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea
prelungirii anuale a raportului de serviciu;
Luând în considerare Dispoziţia nr. 50 din 28 mai 2021 privind menţinerea, pentru al treilea
an peste vârsta standard de pensionare, în funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional
superior, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 5, a doamnei Avram Lucia, respectiv
prelungirea raportului de serviciu pentru perioada 21 iulie 2021 - 21 iulie 2022, conform
prevederilor art. 517 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 517 alin. (3), art. 528 şi art. 533 alin. (1) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora
actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici trebuie să conţină
în mod obligatoriu temeiul legal al încetării raporturilor de serviciu, denumirea funcţiei publice,
data de la care încetează raporturile de serviciu ale funcţionarului public, tennenul stabilit pentru
aplicarea prevederilor art. 524 alin. (1) şi tennenul în care poate fi atacat actul administrativ,
precum şi instanţa de contencios administrativ competentă;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (I) lit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(]) lit.b) din
O. UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Începând cu data de 22 iulie 2022, încetează de drept raportul de serviciu al doamnei
Avram Lucia, din funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior în
cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Sălacea, conform prevederilor art. 517 alin. (1) lit. "d", alin. (2) şi alin. (3) Secţiunea a 3-a, încetarea de drept a raportului de serviciu, coroborate cu prevederile art. 528, art.
533 şi art. 524 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.2. Prezenta dispoziţie produce efecte juridice de la data de 22 iulie 2022.
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Art.3. La data încetării raportului de serv1crn, doamna Avram Lucia, în calitate de
funcţionar public, are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea
exercitării atribuţiilor de serviciu, confonn prevederilor art. 524 alin. (1) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul
Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Sălacea.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa competentă în
materie.
Art.6. Prezenta dispozitie se comunică doamnei Avram Lucia, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane, Agenţiei Naţionale a
Functionarilor
Publici si' Institutiei
Prefectului -Judetul
Bihor.
'
,
,

Contrasemnează,
Secretar general al Comun
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Nr. 3358 din 19.07.2022

REFERAT

Privind propunerea de încetare de drept a raportului de serviciu al doamnei Avram Lucia,
din funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior
În baza prevederilor art. 517 alin. (1) lit. "d" şi alin. (2) - Secţiunea a 3-a Încetarea de drept a
raportului de serviciu din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora raportul de serviciu existent încetează de drept la data
îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, în mod excepţional, pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu
aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi menţinut în
functia
publică
maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea
'
,
. detinută
prelungirii anuale a raportului de serviciu;
Luând în considerare Dispoziţia nr. 50 din 28 mai 2021 privind menţinerea, pentru al treilea
an peste vârsta standard de pensionare, în funcţia publică de referent, clasa m, grad profesional
superior, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 5, a doamnei Avram Lucia, respectiv
prelungirea raportului de serviciu pentru perioada 21 iulie 2021 - 21 iulie 2022, conform
prevederilor art. 517 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art. 517 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia, constatarea cazului de
încetare de drept a raportului de serviciu se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea lui
prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică;
Având în vedere dispoziţiile art. 528 şi art. 533 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora actul administrativ de
încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici trebuie să conţină în mod obligatoriu
temeiul legal al încetării raporturilor de serviciu, denumirea funcţiei publice, data de la care
încetează raporturile de serviciu ale funcţionarului public, termenul stabilit pentru aplicarea
prevederilor art. 524 alin. (1) şi termenul în care poate fi atacat actul administrativ, precum şi
instanţa de contencios administrativ competentă;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Emiterea dispoziţiei privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Avram
Lucia, din funcţia publică de execuţie de referent, clasa ID, grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Sălacea, cu începere de la data de 22 iulie 2022, conform prevederilor art. 517 alin. (1) lit.
"d", alin. (2) şi alin. (3) - Secţiunea a 3-a, încetarea de drept a raportului de serviciu din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Racz Andrea
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EMITENT PRIMAR

DIS P OZ IT I A nr. 104
din 20.07.2022

Privind încadrarea doamnei Avram Lucia în funcţia contractuală de consilier al primarului în
cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 3374 din 20.07.2022, prin care se propune încadrarea doamnei Avram Lucia
în funcţia contractuală de consilier al primarului în cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea;
Ţinând cont de prevederile art. 544 alin. (1) lit. "h", art. 546 lit. "k" şi art. 548 - Numirea şi
eliberarea personalului din cadrul cabinetului şi cancelariei, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, actualizat, potrivit căruia personalul din cadrul cabinetului este numit în funcţie doar pe baza
propunerii propunerii persoanelor prevăzute la art. 544 alin. (1);
Potrivit prevederilor art. 548 alin. (3) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia consilierul primarului îşi desfăşoară activitatea în
baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii;
Văzând prevederile art. 12 alin. (2), art. 17 alin. (3) lit. "h", Cap. VI - Contractul individual de
muncă pe durată determinată, art. 82 - art. 85 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare cererea doamnei Avram Lucia, privind încadrarea în funcţia contractuală de
consilier al primarului;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile anexei nr.
VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. II - Salarizarea personalului
contractual din administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora,
lit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală, cu precizarea că
salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor,
de la administraţia publică locală, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului
comunei;
Conform dispoziţiilor Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2022 privind modificarea HCL
nr. 17/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent
familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;

În baza prevederilor a1t. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
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, actualizată, în anul 2022,
valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(]) lit.b) din O.UG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
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Art.I Începând cu data de 22 iulie 2022, se încadrează doamna Avram Lucia în funcţia
contractuală de consilier al primarului, Cod COR 111430, gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 5,
pentru o perioadă determinată, pe durata mandatului primarului comunei Sălacea, conform prevederilor art.
548 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică1ile şi completările ulterioare,
coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.2. Drepturile salariale de care va beneficia angajata, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei
Sălacea, sunt următoarele: salariu de bază corespunzător gradaţiei 5, este de 5.277 lei (salariu de bază
corespunzător gradaţiei O este de 4.237 lei, care se majorează cu suma de 1.040 lei, potrivit vechimii în
muncă), la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei, menţinută la nivelul din anul 2021,
acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, potrivit a11. 1 alin. (6) din OUG nr.
130/2021.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil, Resurse Umane din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată, în condiţiile prevăzute de art. 556 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, actualizat, coroborate cu prevederile legislaţiei muncii, la instanţa competentă
în materie, Tribunalul Bihor.
Art.5. Prezenta dispozitie se comunică doamnei Avram Lucia, dosar personal, P1imarului
comunei Sălacea, Compa1iimentului Financiar Contabil, Resurse Umane şi Instituţiei Prefectului - Judeţul
Bihor.
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Nr. 3374 din 20.07.2022

Aprob,
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Privind propunerea de încadrare a doamnei Avram Lucia în funcţia contractuală de consilier al
primarului în cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
Ţinând cont de prevederile art. 544 alin. (1) lit. "h", art. 546 lit. "k" şi art. 548 - Numirea şi
eliberarea personalului din cadrul cabinetului şi cancelariei, alin-. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, actualizat, potrivit căruia personalul din cadrul cabinetului este numit în funcţie doar pe baza
propunerii propunerii persoanelor prevăzute la art. 544 alin. (1);
Potrivit prevederilor art. 548 alin. (3) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia consilierul primarului îşi desfăşoară activitatea în
baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii;
Văzând prevederile art. 12 alin. (2), art. 17 alin. (3) lit. "h", Cap. VI - Contractul individual de
muncă pe durată determinată, art. 82 - art. 85 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulte1ioare;
Luând în considerare cererea doamnei Avram Lucia, p1ivind încadrarea în funcţia contractuală de
consilier al primarului;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind sala1izarea personalului
plătit din fondmi publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile anexei nr.
VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. II - Salarizarea personalului
contractual din administraţia publică locală - consilii, primă1ii şi servicii publice din subordinea acestora,
lit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală, cu precizarea că
salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor,
de la administraţia publică locală, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului
comunei;
Conform dispoziţiilor Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2022 privind modificarea HCL
nr. 17/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent
familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
În baza prevederilor art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nmmative, potrivit căruia,
prin derogare de la prevederilea1t. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, actualizată, în anul 2022,
valoarea lunară a indemnizatiei
la nivelul din anul 2021;
, de hrană se mentine
'
Faţă de cele arătate mai sus,

·

PROPUNEM:
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Emiterea dispoziţiei plivind încadrarea doamnei Avram Lucia în funcţia contractuală de consilier
·al primarului, Cod COR 111430, gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime 5, pe durată determinată, pe
durata mandatului primarului comunei Sălacea, începând cu data de 22 iulie 2022, conf01m prevederilor art.
548 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 plivind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulte1ioare.
Drepturile salariale de care va beneficia angajata, conform prevederilor Legii nr. 153/20 I7 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadml aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea, sunt
următoarele: salariu de bază corespunzător gradaţiei 5, este de 5.277 lei (sala1iu de bază corespunzător
gradaţiei Oeste de 4.237 Iei, care se majorează cu suma de 1.040 lei, potrivit vechimii în muncă), la care se
adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei, menţinută la nivelul din anul 2021, acordată proporţional
cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, potrivit art. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021.

RaczAndrea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF.4784300;
PRIMAR,

O I S P O Z I T I A Nr.105.din 20 iJJri 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,
O I S P UN E;
Art.1.-Pentru data de 27 iulie 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

Contras
Secretar

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF:4784300

Anexă la Dispoz.nr.105/20.07.2022.-

PROIECTUL ORDINII DE ZI
ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din data de 27
iulie 2022,orele 15,00 întocmit în baza art.135 alin.(1} din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind 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;

