JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Nr.3 din 3 februarie 2022.CIF;4784300;

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIREqlA JURIDICĂ

În baza prevederilori art.200,art.243 alin.(l)lit.e.),art.24 alin.(4)Iit.c.)din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,vă
comunicăm în vederea efectuării controlului de legalitate următoarele dispoziţii;
TITLUL DISPOZIŢIEI
DISPOZIŢIA
NR/DATA
13/25.01.2022 Dispoz.ptr.aprobarea ajut.ptr.încălz.locuinţei Szilagyi Z.
14/25.01.2022 Dispoz.ptr.aprobarea ajut.ptr.încălz.locuinţei Kiss A.
15/25.01.2022 Dispoz.ptr.aprobarea ajut.ptr.încălz.locuinţei Szilagyi M.
16/25.01.2022 Dispoz.ptr.aprobarea ajut.ptr.încălz.locuinţei Vetro E.
17/25.01.2022 Dispoz.acord.ajut.social/ianuarie 2022
18/25.01.2022 Dispoz.ptr.aprobarea ajut.ptr.încălz.locuinţei Kaltenbacher A.
19/25.01.2022 Dispoz.privind modific.aloc.ptr.susţinerea familiei
20/25.01.2022 Dispoz.privind constit.Comisiei spec.ptr.întocm.şi actualizarea
invent.care alcăt.domeniul public şi privat al UAT Sălacea

Cu stimă,

OBSV.

-

ROMA IA
JUDETUL BIHOR
COMU ASĂLACEA
PRfMAR

CIF. 4784300

DISPOZIŢIA
Nr. 13 din 25.01.2022
pentru apobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri
familiei domnului SZILAGYI ION - ZOLTAN
Având în vedere referatul nr. 417 din 25.01.2022, prezentat de Compartimentul de Asistenţă
Socială prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
combustibil solizi şi/sau petrolieri familiei domnului SZILAGYI ION - ZOLTAN, domiciliată în
comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 991, posesor a C.I. seria ZH, nr. 214908, eliberat de SPCLEP
Marghita, CNP 1760913052862;
Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (I) lit. a), art. 6 alin. (1 ), alin. (2) lit. d) şi alin. (3);
art. 7 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) lit. c); art. 8 alin. (1) şi alin. (2); art. 14 alin. (1) - alin. (7); art. 15
alin. (3), art. 17 alin. (1) - alin. (8), art. 19 alin. (1), precum şi art. 25 alin. (1) - alin. (3), cât şi art. 26
alin. (1) din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie
2021;
Tinând cont de prevederile H.G. nr. 1073 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
PRIMARUL COMUNEI SALACEA
emite prezenta dispoziţie:
Art. 1. Se aprobă pentru perioada sezonului rece 01 ianuarie 2022 - 31 Martie 2022, ajutorul
pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solizi şi/sau petrolieri, familiei domnului SZILAGYI ION ZOLTAN, domiciliată în comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 991, posesoare a C.I. seria ZH, nr.
214908, eliberat de SPCLEP Margita, CNP 1760913052862;
Art. 2. începând cu luna ianuarie anul 2022, suma cuvenită familiei beneficiare este în
cuantum de 288 lei/luna, iar suma cuvenită pentru toată perioada sezonului rece este de 864 lei.
Art. 3. Se aprobă pentru perioada sezonului rece 0l.0l.2022-31.10.2022 suplimentul de
energie pentru consumul de combustilibil solizi şi petrolieri în cuantum lunar de 20 lei/lună;
Art. 4. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 1 şi art. 2, se asigură din
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale. Data plăţii se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art. 5. Dispoziţia emisă se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
• Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
• Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bihor;
• La dosar;
• Domnului SZILAGYI ION -ZOLTAN.

Contrasemenaza,
Secretar

Ta
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Cif 4784300
Nr. 417 din 25.01.2022

REFERAT
privind plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru consumul de
combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) pentru consumatorul vulnerabil
Având în vedere:
Având în vedere prevederile Legii nr. 226 din 16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie;
Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 1073 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de
energie;
În baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 226 din 16.09.2021, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru
încălzire pentru consumatorul vulnerabil;
În baza art. 25 alin. (1) lit. a din Legea nr. 226 din 16.09.2021, privind suplimentul pentru energie electrică mod de stabilire şi acordare şi art. 25 alin. (1) lit. d pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne);
Văzând art. 14 alin. (2) fonnularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere a celor 20 solicitanţi care au
completat potrivit modelului stabilit în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:

1. Aprobarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru consumul de
combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) pentru consumatorul vulnerabil, domnului SZILAGYI IONZOLTAN, domiciliată în comuna Sălacea, str./sat Sălacea, nr. 991, având CNP 1760913052862, pentru perioada
sezonului rece 01 ianuarie 2022 - 31 Martie 2022;
Începând cu luna ianuarie anul 2022, suma cuvenită domnului este în cuantum de 288 lei/luna, iar suma cuvenită
pentru toată perioada sezonului rece este de 864 lei.
Aprobarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) în cuantum
de 20 lei/lună, pentru perioada 01.01.2022-31.10.2022.
2. Aprobarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru consumul de
combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) pentru consumatorul vulnerabil, doamnei KISS AN A-NARIA,
domiciliată în comuna Sălacea, str./sat Sălacea, nr. 73, având CNP 2811115054764, pentru perioada sezonului rece
O1 ianuarie 2022 - 31 Martie 2022;
începând cu luna ianuarie anul 2022, suma cuvenită doamnei este în cuantum de 256 lei/luna, iar suma cuvenită
pentru toată perioada sezonului rece este de 768 lei.
Aprobarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) în cuantum
de 20 lei/lună, pentru perioada 01.01.2022-31.10.2022.
3. Aprobarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru consumul de
combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) pentru consumatorul vulnerabil, doamnei SZILAGYI
MARGARETA, domiciliată în comuna Sălacea, str./sat Sălacea, nr. 166, având CNP 2510723052885, pentru
perioada sezonului rece O1 ianuarie 2022 - 31 Martie 2022;
Începând cu luna ianuarie anul 2022, suma cuvenită doamnei este în cuantum de 288 lei/luna, iar suma cuvenită
pentru toată perioada sezonului rece este de 864 lei.
Aprobarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) în cuantum
de 20 lei/lună, pentru perioada 0l.01.2022-31.10.2022.

4. Aprobarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 1 mn i a suplimentului p ntru c nsutnul d .
combustibili lizi şi/ au p t ·oli r· (1 mn p ntru con umat rul uln bil. doamnei VETRO ERZ BET
domiciliată în co nuna ălac a, str/ at ălacea, nr. 2· , avâ d
2 40 1 O 2 4, entru perioada zom1lui recO1 ianuarie 2022 - l Martie 2022;
Începând cu luna ianuarie anul 2022, uma cuv nită d anmei e te în cuantum d 96 le hma, iar u11a cu enită
pentru toată perioada sezonului rece este de 288 lei.
Aprobarea suplimentului de energie penau consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) în cuantum
de 20 lei/lună, pentru perioada 01.0l.2022-31.10.2022.
5. Aprobarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru consumul de
combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) pentru consumatorul vulnerabil, doamnei KAL TE BACHER
A A-MARIA domiciliată în comuna Sălacea, str./sat Sălacea, nr. 617, având CNP 2850919054766, pentru
perioada sezonului rece O1 ianuarie 2022 - 31 Martie 2022;
Incepând cu luna ianuarie anul 2022, suma cuvenită doamnei este în cuantum de 320 lei/luna, iar suma cuvenită
pentru toată perioada sezonului rece este de 960 lei.
Aprobarea suplimentului de energie pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri (lemne) în cuantum
de 20 lei/lună, pentru perioada 01.01.2022-31.10.2022.

Întocmit,
Racz Andrea

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRJMAR
CIF. 4784300

DISPOZIŢIA
!Sr. 14 din 25.01.2022
pentru apobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri
familiei doamnei KISS ANNA-MARIA

Având în vedere referatul nr. 417 din 25.01.2022, prezentat de Compartimentul de Asistenţă
Socială prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
combustibil solizi şi/sau petrolieri familiei doamnei KISS ANNA-MARIA, domiciliată în comuna
Salacea, str./sat Salacea, nr. 73, posesor a C.I. seria ZH, nr. 338540, eliberat de SPCLEP Marghita,
CNP 2811115054764;
. Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (3);
art .•7 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) lit. c); art. 8 alin. (1) şi alin. (2); art. 14 alin. (1)- alin. (7); art. 15
alin. (3), art. 17 alin. (I) - alin. (8), art. 19 alin. (1), precum şi art. 25 alin. (1) - alin. (3), cât şi art. 26
alin. (1) din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul ·vulnerabil de energie, publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie
2021;
Tinând cont de prevederile H.G. nr. 1073 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţi socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
PRIMARUL COMUNEI SALACEA

emite prezenta dispoziţie:

Art. 1. Se aprobă pentru perioada sezonului rece OI ianuarie 2022 - 31 Martie 2022, ajutorul
pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solizi şi/sau petrolieri, familiei doamnei KISS ANNAMARIA, domiciliată în comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 73, posesoare a C.I. seria ZH, nr. 338540,
eliberat de SPCLEP Marghita, CNP 2811115054764;
Art. 2. începând cu luna ianuarie anul 2022, suma cuvenită familiei beneficiare este în
cuantum de 256 lei/luna, iar suma cuvenită pentru toată perioada sezonului rece este de 768 lei.
Art. 3. Se aprobă pentru perioada sezonului rece 0l.0l.2022-31.10.2022 suplimentul de
energie pentru consumul de combustilibil solizi şi petrolieri în cuantum lunar de 20 lei/lună;
Art. 4. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 1 şi art. 2, se asigură din
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerul Muncii şi
.Protecţiei Sociale. Data plăţii se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art. 5. Dispoziţia emisă se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
• Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
• Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bihor;
• La dosar;
• Domnului KISS ANNA-MARIA.

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

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR

CIF. 4784300

DISPOZIŢIA
Nr. 15 din 25.01.2022
pentru apobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri
familiei doamnei SZILAGYI MARGARETA
Având în vedere referatul nr. 417 din 25.01.2022, prezentat de Compartimentul de Asistenţă
Socială prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
combustibil solizi şi/sau petrolieri familiei doamnei SZILAGYI MARGARETA, domiciliată în
comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 166, posesor a C.I. seria XH, nr. 710895, eliberat de SPCLEP
Marghita, CNP 2510723052885;
Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (3);
art. 7 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) lit. c); art. 8 alin. (1) şi alin. (2); art. 14 alin. (1) - alin. (7); art. 15
alin. (3), art. 17 alin. (1) - alin. (8), art. 19 alin. (1), precwn şi art. 25 alin. (1) - alin. (3), cât şi art. 26
alin. (1) din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru conswnatorul vulnerabil de energie, publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie
2021;
Tinând cont de prevederile H.G. nr. 1073 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
PRIMARUL COMUNEI SALACEA
emite prezenta dispoziţie:
Art. 1. Se aprobă pentru perioada sezonului rece 01 ianuarie 2022 - 31 Martie 2022, ajutorul
pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solizi şi/sau petrolieri, familiei doamnei SZILAGYI
MARGARETA, domiciliată în comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 166, posesoare a C.I. seria XH,
nr. 710895, eliberat de SPCLEP Marghita, CNP 2510723052885;
Art. 2. începând cu luna ianuarie anul 2022, suma cuvenită familiei beneficiare este în
cuantum de 288 lei/luna, iar suma cuvenită pentru toată perioada sezonului rece este de 864 lei.
Art. 3. Se aprobă pentru perioada sezonului rece 0l.01.2022-31.10.2022 suplimentul de
energie pentru consumul de combustilibil solizi şi petrolieri în cuantum lunar de 20 lei/lună;
Art. 4. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 1 şi art. 2, se asigură din
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale. Data plăţii se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art. 5. Dispoziţia emisă se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
■ Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
■ Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bihor;
■ La dosar;
• Domnului SZILAGYI MARGARETA.
p
Horvath e
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ROMA IA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR

CIF. 4784300

DISPOZIŢIA
Nr. 16 din 25.01.2022
pentru apobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri
familiei doamnei VETRO ERZSEBET

Având în vedere referatul nr. 417 din 25.01.2022, prezentat de Compartimentul de Asistenţă
Socială prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
combustibil solizi şi/sau petrolieri familiei doamnei VETRO ERZSEBET, domiciliată în comuna
Salacea, str./sat Salacea, nr. 265, posesor a C.I. seria XH, nr. 860428, eliberat de SPCLEP Marghita,
CNP 2540317052864;
Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1 ), alin. (2) lit. d) şi alin. (3);
art. 7 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) lit. c); art. 8 alin. (1) şi alin. (2); art. 14 alin. (1) - alin. (7); art. 15
alin. (3), art. 17 alin. (1) - alin. (8), art. 19 alin. (1 ), precum şi art. 25 alin. (1) - alin. (3), cât şi art. 26
alin. (1) din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie
2021;
Tinând cont de prevederile H.G. nr. 1073 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
PRIMARUL COMUNEI SALACEA
emite prezenta dispoziţie:
Art. 1. Se aprobă pentru perioada sezonului rece O1 ianuarie 2022 - 31 Martie 2022, ajutorul
pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solizi şi/sau petrolieri, familiei doamnei VETRO
ERZSEBET, domiciliată în comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 265, posesoare a C.I. seria XH, nr.
860428, eliberat de SPCLEP Marghita, CNP 2540317052864;
Art. 2. începând cu luna ianuarie anul 2022, suma cuvenită familiei beneficiare este în
cuantum de 96 lei/luna, iar suma cuvenită pentru toată perioada sezonului rece este de 288 lei.
Art. 3. Se aprobă pentru perioada sezonului rece 01.0l.2022-31.10.2022 suplimentul de
energie pentru consumul de combustilibil solizi şi petrolieri în cuantum lunar de 20 lei/lună;
Art. 4. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 1 şi art. 2, se asigură din
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale. Data plăţii se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art. 5. Dispoziţia emisă se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
■ Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
■
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bihor;
■
La dosar;
■
Doamnei VETRO ERZSEBET.

PRIMAR,
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ROMÂNIA, JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SALACEA, CIF 4784300
PRIMAR

DISPOZITIE

Nr. 17 din 25.01.2022
pentru apobarea acordării ajutorului social
- luna IANUARIE 2022 Ţinând seama de prevederile Legii 276/201 O pentru modificarea si completarea Legii nr.
416/2011 privind venitul minim garantat, precum şi Hotărârea nr. 50 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001.
în temeiul art. 155 alin. 1, lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. 1, lit. b şi art. 199 din O.U. G.
57 I 2019 -privind Codul Administrativ.

PRIMARUL COMUNEI SALACEA
emite prezenta dispoziţie:
Art. 1. Se aprobă pentru perioada 01 - 31 IANUARIE 2022, venitul mm1m garantat,
familiilor şi persoanelor singure, în nr. de 11 cereri, având dreptul la suma de 1.901 lei conform
situaţiei centralizatoare, care constituie anexă la prezenta dispoziţie.
Art. 2.- Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen de 30
de zile de la data emiterii.
Art. 3.- Prezenta dispoziţe se comunică cu:
- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială - Bihor;
- dosarul special;
- Institutia
Prefectului - Judetul
Bihor.
,
,
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana responsabilă
cu implementarea prevederilor actelor nonnative de aplicare a venitului minim garantat la nivelul
U.A.T. Sălacea, judeţul Bihor.

Contrasemnează
Secretar gener
T,
r
TataiMen
I..

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 17/25.01.2022 CUPRINZAND
BENEFICIARII VMG (Legea 416/2001) luna ianuarie, anul 2022
Nr.
Crt.
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

Numele şi prenumele
Szilagyi Margit
Kallai Iuliana
Kenyeres Adelhaida
Magyar Augustin
Szilagyi Zoltan
Szilagyi Petru
Varga Bama
Zsigo Malia
Vanca Krisztina
Kallai Anghela
Farkas Etelca
TOTAL

CNP

Adresa

2570119052867
2550912052860
2311005054675
1540215052855
1661125052869
1520820052887
1700117052865
2520107052873
2580218052866
2670423052871
2490609052887

Salacea nr. 989
Salacea nr. 163
Salacea, nr. 319
SaJacea, nr. 695
Salacea, nr. 591D
SaJacea nr. 954
Salacea, nr. 172
Otomani, nr. 166
Salacea, nr. 945
Sălacea, nr. 691A
Sălacea, nr. 160

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2

Număr
membrii de
familie

Cuantum lei
stabilit VMG
142
142
142
255
142
142
142
142
142
255
255

1.901 lei

Luna cu care se
modifică VMG

Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COM U A SĂLACEA
PRIMAR

CIF. 4784300

DISPOZIŢIA
Nr. 18 din 25.01.2022
pentru apobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri
familiei doamnei KALTENBACHER ANNA - MARIA
Având în vedere referatul nr. 417 din 25.01.2022, prezentat de Compartimentul de Asistenţă
Socială prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu
combustibil solizi şi/sau petrolieri familiei doamnei KALTENBACHER ANNA-MARIA, domiciliată
în comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 617, posesor a C.I. seria ZH, nr. 401665, eliberat de SPCLEP
Marghita, CNP 2850919054766;
Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (3);
art. 7 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) lit. c); art. 8 alin. (1) şi alin. (2); art. 14 alin. (1) - alin. (7); art. 15
alin. (3), art. 17 alin. (1) - alin. (8), art. 19 alin. (1), precum şi art. 25 alin. (1) - alin. (3), cât şi art. 26
alin. (1) din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială
pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie
2021;
Tinând cont de prevederile H.G. nr. 1073 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
PRIMARUL COMUNEI SALACEA
emite prezenta dispoziţie:
Art. 1. Se aprobă pentru perioada sezonului rece O1 ianuarie 2022 - 31 Martie 2022, ajutorul
pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solizi şi/sau petrolieri, familiei doamnei KALTENBACHER
ANNA-MARIA, domiciliată în comuna Salacea, str./sat Salacea, nr. 617, posesoare a C.I. seria ZH,
nr. 401665, eliberat de SPCLEP Marghita, CNP 2850919054766;
Art. 2. începând cu luna ianuarie anul 2022, suma cuvenită familiei beneficiare este în
cuantum de 320 lei/luna, iar suma cuvenită pentru toată perioada sezonului rece este de 960 lei.
Art. 3. Se aprobă pentru perioada sezonului rece 01.01.2022-31.10.2022 suplimentul de
energie pentru consumul de combustilibil solizi şi petrolieri în cuantum lunar de 20 lei/lună;
Art. 4. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 1 şi art. 2, se asigură din
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale. Data plăţii se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art. 5. Dispoziţia emisă se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
• Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
• Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Bihor;
La dosar;
• Doamnei KALTENBACHER ANNA-MARIA.

Contrasemenaza,
Secretar gene I
Tatai · or /

n"r11mPnt care cantine date cu caracter oersonal oroteiate de orevederile Re1rnlamentului Eurooean nr. 679/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNASALACEA
Compartiment de Asistenta sociala
CIF4784300
REFERAT NR. 409/25.01.2022
privind incetarea alocatiei
pentru sustinerea familiei,
pentru d-nul(d-na) LAKATOS BEATA
Avand in vedere:
- Cererea d-lui(d-nei) LAKATOS BEATA, domiciliat in SALACEA strada str. -, Nr. 956, jud.
Bihor, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei formata din 4 membri, din care
3 copii sub 18 ani si de declaratia privind veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii de
catre membrii acesteia; intregistrata cu nr. 370/25.01.2022. (CNP 2901017054780)
• Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea nr.
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei si art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din Hotararea nr.38
din 19 .O1.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277 /201 Oprivind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata;
Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 2771201 Oprivind alocatia pentru sustinerea familiei, actualizata;
Hotararea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277 /201 Oprivind alocatia pentru sustinerea familiei, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizata prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistentă socială actualizata.
În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 ', lit. c , art. 196 , alin. 1 , lit. b şi art. 199 din
O.U. G. 57 / 2019-privind Codul Administrativ.
PROPUN
1. Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna LAKA TOS
BEATA, familie cu 4 persoane, de la suma de 306 lei/luna la suma de 321 lei/luna, incepand
cu data de 01.01.2022, cu domiciliul in localitatea Salacea nr. 956, judetul Bihor.

Primar
COMUNA SALACEA
HORVATHBELA

Intocmit,

ROMÂNIA

JUDETUL BIBOR
COMUNASĂLACEA
CIF 4784300
DISPOZITIE
nr. 19/25.01.2022
privind modificarea a alocatiei pentru sustinerea familiei,
pentru domnul(doamna) LAKATOS BEATA
Primarul unitatil COMUNA SALACEA
Avand in vedere :
• Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei a dlui (ei) LAKATOS BEATA , domiciliat(a) in SALACEA , strada - Nr. 956, insotita de actele
doveditoare privind componenta familiei formata din 4 membri, din care 3 copii sub 18 ani si de
declaratia privind veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia;
intregistrata cu nr. 370/25.01.2022. (CNP 2901017054780)
• Referatul nr. 409/25.01.2022 prin care se propune acordarea alocatiei de sustinere a familiei pentru
familia d-lui/d-nei LAKATOS BEATA formata din 4 membri, cu un venit total de 152 lei.
• Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului conform art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea nr.
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei si art. 9(1),(2),(3),(4),(5) din Hotararea nr.38 din
19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata;
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, actualizata;
Hotararea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizata prin Legea nr. 342/2015, pentru completarea
art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata;
Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a
acordării unor beneficii de asistentă socială actualizata.
În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin'. 5 , lit. c , art. 196, alin. 1 , lit. b şi art. 199 din O.U.G. 57 / 2019 privind Codul Administrativ .
DISPUNE:
Art 1. MODIFICAREA alocatiei pentru sustinerea familiei cu 3 copii a d-lui/d-nei LAKATOS BEATA,
titularul cererii numarul 28/04.09.2017, de la suma de 306 lei/lună la suma de 321.00 lei/lună, incepand cu luna
ianuarie 2022.
Motiv: incetare CIM, venitul pe membru de familie este 38 lei/lună.
Art 2. Alocatia pentru sustinerea familiei se plateste de catre Agentia Judeteana de Plati Sociale BIBOR,
prin mandat postai sau, dupa caz, în cont curent personal sau in cont de card.
Art 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria COMUNA SALACEA in
termen de 30 zile de la comunicare, în conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata în termen de 5 zile de la data emiterii.
Art 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de asistenta
sociala din cadrul Primariei COMUNA SALACEA .
Art 6. Prezenta dispozitie se comunica cu:
Institutia Prefectului judetului BIBOR ;
Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala BIBOR:
Domnul/doamna LAKATOSBEATA din SALACEA, str. -Nr. 956
Primar
COMUNA SALACEA

HOl?i/

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR,
D I S P O Z I Ţ I A Nr.20.din 25 ianuarie 2022.Privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Sălacea,judeţul Bihor.Primarul comunei Sălacea,judeţul Bihor;
Vazand Referatul întocmit de secretarul general al comunei Sălacea,privlnd constituirea comisiei speciale
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Sălacea,ca urmare a
modificărilor legislative,conform OUG Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;
Avand în vedere prevederile legale cuprinse în ;
art.289 alin.2,alin.3 şi art.357 din din OUG Nr.57 /2019 privind Codul administrativ,cu
modificările şi completările ulterioare;
art.5 din H.G.Nr.392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor,al oraşelor,al
municipiilor şi al judeţelor;
art.553,art.859 din Legea privind Codul Civil nr.287/2009,republicată,modificată şi completată;
în temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.d.),alin.(5) lit.d) şi art.196 alin.(1) lit.b)din O.U.G.Nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE;
Art.1.-Se constituie Comisia specială pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care
alcătuiescdomeniul public şi privat al comunei Sălacea,judeţul Bihor în următoarea componenţă;
Preşedintele comisiei - Horvath Bela,primarul comunei Sălacea;
Membrii:
1.-Tatai M.Tibor - secretar general UAT Sălacea;
2.-Vida Attila - Jozsef,viceprimarul comunei Sălacea,responsabil de administrarea bunurilor din
domeniul public şi privat al UAT Sălacea:
3.-Avram Lucia contabil şef UAT Sălacea:
4.-Simon Ioan - Adrian referent relaţii publice:
5.-Nagy Szabolcs - Lajos referent în cadrul Compartimentului agricol:
Secretar; - Szegecs Mignon - lmola,consilier achiziţii publice în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice:
Art.2.-(1).Membrii comisiei constituită potrivit dispoziţiilor art.1 vor proceda la;
-întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei
Sălacea(completări,modificări,rectificări şi radieri) prin raportare la inventarul atestat prin H.G.R.nr.1359/2001 cu
modificările şi completările ulterioare:
-întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniul privat
al comunei
Sălacea(completări,modificări,rectificări şi radieri) prin raportare la inventarul atestat prin H.G.R.nr.1359/2001 cu
modificările şi completările ulterioare:
(2)1nventarul actualizat al bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Sălacea va fi supus
aprobării Consiliului Local al comunei Sălacea,după îndeplinirea formalităţilor prevăzutecla art.289 din O.U.G.Nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare:
Art.3.-La data emiterii prezentei orice alte dispoziţii contrareaîşi încetează aplicabilitatea.Art.4.-Prevederile prezentei dispoziţii vor_fi aduse la îndeplinire de persoanele nominalizate la art.1.Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi difuzată' conform prevederilor legale în vigoare.-

I

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Nr.146 din 11.01.2022.REFERAT
privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Sălacea,judeţul Bihor;
Potrivit prevederilor legeale cuprinse în H.G.Nr.392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei,al oraşelor,al
municipiilor şi al judeţelor respective:
Art.5.-(1) La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se cohstituie o comisiei specială de
inventariere a domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale prin dispoziţia autorităţii
executive,cu următoarea componenţă;
a)preşedintele consiliului judeţean,primarul,respectiv primarul general,după caz,sau alta persoana
împuternicită de către acesta,în calirtate de membru şi preşedinte al comisiei speciale;
b)secretarul general al unităţii administrativ -teritoriale,în calitate de membru;
c)şeful compartimentului financiar-contabil,în calitate de membru;
d)arhitectul-şef sau responsabil cu activităţi de urbanism,amenajarea teritoriului şi lucrări
publice,dacă nu există erhitect-şef,în calitate de membru;
e)şeful compartimentului responsabil de administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al
unităţii administrativ-teritoriale,în calitate de membru;
f)şeful compartimentului juridic,în calitate de membru;
g)persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol,în calitate de membru;
(3)Prin dispoziţia emisă potrivit alin.(l)se nominalizează atat membrii titulari,cat şi cate un membru
supleant pentru fiecare membru al comisiei speciale;
Art.6.-(l)Comisia specială are ca atribuţii întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor aparţinand
domeniului public al UAT-ului şi a inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al UAT;
(2)Actualizarea inventarului bunurilor se raportează la inventarul atestat potrivit ultimei hotărari
a Guvernului de atestare a inventarului bunurilor aparţinand domeniului public al respectivei UAT;
(3)Prin actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al UAT se înţelege alcătuirea
inventarului,după cum urmează;
a)completarea cu bunuri cqare nu au fost cuprinse într-o hotărare a Guvernului publicaten MOF AL
Romaniei,Partea I;
b)completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/judeţean prin hotărare ale
autorităţii deliberative anterior intrării în vigoare a O.U.G.57 /2019;
c)completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/judeţean prin hotărare ale
autorităţii deliberative anterior intrării în vigoare a O.U.G.57 /2019,conf.art.286 .d)modificarea,inclusiv abrogarea unor dispoziţii din inventarul atestat prin hotăarea a Guvernului
şi/sau completarea potrivit.lit.a) - c);
Menţionez că comisia prevăzută la alin.1),are obligaţia de a actualiza inventarul bunurilor care
alcătuiesc comeniul privat avand în vedere ca au intervenit numeroase modificări ca urmare a eventualelor
înstrăinări ale imbobilelor,modificări ale suprafeţelor în concordanţă cu măsurători efectuate sau
documentaţii cadastrale precum şi necesitatea trecerii unor imobile în domeniul public în situaţia prevăzută
de art.296 din OUG nr.57 /2019,privind Codul administrativ,fapt pentru care vă rog să dispuneţi emiterea
dispoziţiei privind constituirea comisiei pseciale de inventare a bunurilor aparţinand domeniului public şi
privat al comunei Sălacea,judeţul Bihor;
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