JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF:4784300;
Nr.20 din 13 iulie 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIREqlA JURIDICĂ
În baza prevederilor art.200,art.243 alin.(l)lit.e),art.249 alin.(4)Iit.c) din O.U.G.Nr.57 /2019
privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,vă comunicăm în vederea
efectuării controlului de legalitate următoraele dispoziţii:
DISPOZIŢIA
NR/DATA
99/01.07.2022
100/07 .07 .2022
101/08.07 .2022
102/11.07 .2022

Cu stimă,
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ROMÂNIA
JUDETUL BIBOR
PRIMARIA COMUNEI SĂ.LA CEA
PRIMAR
DISPOZITIA NR. 99
DIN DATA DE 01.07.2022
Privind prelungirea acordarii indeminizaţiei de însoţitor pentru domnul
HORVATH TEREZ GABRIELLA
Primarul comunei Salacea, judeţul Bihor.
Având în vedere:
- cererea cu nr. 3150/01.07.2022 a doamnei HORVATH TEREZ GABRIELLA prin care solicita
prelungirea acordării indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap (reevaluare) cu nr. 3301/21.06.2022, emis de catre
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bihor, perioada de valabilitate permanent;
- Acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor nr. 3678 din
30.06.2022 si actele anexate la dosarul personal,
- referatul referentului social din cadrul Primariei Salacea înregistrat sub nr. 3151 din 01.07.2022,
prin care propune prelungirea platii indemnizatiei lunare cuvenite,
- prevederile art. 35 si 36 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,
- prevedrerile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
448/2006, art. 24 si 25,
- prevederile Legii nr 448/2006 privind protectia speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu
handicap republicata ,
In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ.Primarul comunei Salacea,
DISPUNE:
Art. 1. Se prelungeşte perioada de acordarea a indemnizaţiei de însoţitor pentru doamna
HORVATH TEREZ GABRIELLA pentru persoana adulta cu handicap grav, cu drept la asistent
personal, domiciliat în localitatea SALACEA, nr. 838, CNP 2420323052858 - începând cu
drepturile lunii iulie 2022.
Art. 2 . Indemnizaţia platita va fi în cuantum net de 1524 lei, brut 2550 lei.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se va pune în aplicare de catre compartimentul de asistenţa
sociala si cel de contabilitate din cadrul Primăriei comunei Salacea, judeţul Bihor .
Art. 4. Prezenta Dispozitie se va comunica către:
- lnstituiţia Prefectului - Judeţul Bihor - Direcţia de contencios administrativ şi controlul
legali.taţii actelor ;
- Compartiment contabil din cadrul Primăriei comunei Salacea,
- la dosar;
- d-nei HORVATH TEREZ GABRIELLA

Contrasemn
SECRE -:A

Nr. 3151 din 01.07.2022

REFERAT
Privind prelungirea acordarii indeminizaţiei lunare de însoţitor pentru domnul
persoana incadrata in grad de handicap
Având în vedere:
- cererea cu nr. 3150/01.07.2022 a doamnei HORVATH TEREZ GABRIELLA prin care solicita
prelungirea acordării indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap (reevaluare) cu nr. 3301/21.06.2022, emis de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bihor, perioada de valabilitate permanent;
- Acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copililui Bihor nr. 3678 din
01.07.2022 si actele anexate la dosarul personal,
- art. 42, alin. (4) si (5), pe cele ale art.43 alin. (1), (2) si (3) si pe cele ale art. 44 lit. b din Legea nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
- Ordinul ministrului sanatatii si familiei si ministrului administratiei publice nr. 794/380 din 7
octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau
reprezentatilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si a adultului cu handicap grav sau
reprezentantului sau legal,
- art. 30 alin.2 din Normele metodologice de aplicare a prevedrilor Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
268/2007,
- prevederile Legii nr 448/2006 privind protectia speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu
handicap republicata,
SE PROPUNE:
Art. 1. Se prelungeşte perioada de acordarea a indemnizaţiei de însoţitor pentru doamna
HORVATH TEREZ GABRIELLA pentru persoana adulta cu handicap grav, cu drept la asistent
personal, domiciliat în localitatea SALACEA, nr. 838, CNP 2420323052858 - începând cu
drepturile lunii iulie 2022.

INTOCMJT,
RaczAndrea

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

D I S P OZ I T I A nr. 100 din 07 iulie 2022

Privind constituirea comisiei pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcţii
publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Primăriei Comunei Sălacea, precum şi a
comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
concurs organizat în data de 26 iulie 2022 - proba scrisă
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 3261 din 07.07.2022, prin care se propune constituirea comisiei de
concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în data de 26 iulie
2022 - proba scrisă, în vederea recrutării în funcţia publică temporar vacantă de consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse
Umane din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sălacea;
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
Potrivit prevederilor art. 466, art. 618 alin. (5) şi alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, în vederea organizării si desfăşurării concursurilor de recrntare, de la momentul
înştiinţării Agenţiei, dar nu mai târziu de data publicătii anunţului privind concursul în condiţiile
legii, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2022 privind aprobarea organigramei, a
statului de personal şi a statului de funcţii pentrn aparatul de specialitate al Primarului comunei
Sălacea;
Luând în considerare Dispoziţia nr. 88/2022 privind suspendarea de drept, începând cu data
de 27 iunie 2022, a raportului de serviciu din funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse
Umane, a doamnei Szegecs Mignon -Imola, confonn art. 513 alin. (1) lit. "g" din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (]) lit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(]) ht.b) din
O.UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Se constituie comisia de concurs pentrn concursul organizat în data de 26 iulie 2022 pro ba scnsa, cu mmat carea componen Ca:
secretar general al comunei Sălacea
Tatai Menyhert Tibor
- preşedinte:

- membri:

Nagy Szabolcs - Lajos
Racz Andrea

- secretariat comi ia de
concurs

Tatai Laura - Andreea

consilier, aparatul de specialitate al
primarnlui comunei Sălacea
consilier, aparatul de specialitate al
primarului comunei Sălacea
consilier, aparatul de specialitate al
prim,arului comunei Să/acea

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47 Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscaJ 47 4300
E-mail: primaria.sala ·ca@gmail.com
Art.2. Se con titui comisia de soluţio11are a co11teMaţiilor pentru concursul organizat în data
de 26 IU
. 1I· C ?022
- p r o ba scnsa, cu unnatoarea componenta:
con ilier, aparatul de specialitate al
- preşedinte:
Robotin Nora
primarului comunei Sălacea
- membri:
consilier, aparatul de specialitate al
Barabas Bama
primarului comunei Sălacea
.,.
consilier. aparatul de specialitate al
Papp Gianina
primarului comunei Cherechiu
consilier. aparatul de sp cialitate al
- secretariat comisia
Tatai Laura - Andreea
contesta/ii
primarului comunei Siilacea
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei di pozitii e încredinţează comisiile desemnate la

art. I şi la art. 2.

Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 u
comenc:ios11/ui administrati,. la instanţa competentă în materie.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor de la art. I. art. 2. dosar dispoziţii,
Primarului comunei Sălacea şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.

PRJMAR

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al Comunei lacea

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

Nr. 3261 din 07.07.2022

HO
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V
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a

Privind propunerea de constituire a comisie !! ;cursul
de recrutare în ve1 . . rea ocupări; unei
funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Primăriei Comunei Sălacea, precum şi a
comisiei de soluţionare a contestaţiilor, concurs organizat în data de 26 iulie 2022 - proba scrisă
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
Potrivit prevede1ilor art. 466, art. 618 alin. (5) şi alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, în vederea organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare, de la momentul înştiinţării
Agenţiei, dar nu mai târziu de data publicării anunţului privind concursul în condiţiile legii, se constituie
comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2022 privind aprobarea organigramei, a statului
de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al P1imarului comunei Sălacea;
Luând în considerare Dispoziţia nr. 88/2022 privind suspendarea de drept, începând cu data de 27
iunie 2022, a raportului de serviciu din funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I,
grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane, a doamnei
Szegecs Mignon - Imola, conform art. 513 alin. (1) lit. "g" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Faţă de cele arătate mai sus;

PROPUNEM:
(1) Constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 26 iulie 2022 - proba
scrisă, cu unnătoarea componenţă:
- preşedinte:

Tatai Menyhert Tibor

secretar general al comunei Sălacea

- membri:

Nagy Szabolcs - Lajos

consilier, aparatul de specialitate al
primarului comunei Sălacea
consilier, aparatul de specialitate al
primarului comunei Sălacea
consilier, aparatul de specialitate al
primarului comunei Să/acea

Racz Andrea
- secretariat comisia de
concurs

Tatai Laura -Andreea

Comuna Sălacea
Loc.SăJacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax : 0259-463014; Cod fi cal 47 4300
E-mail: prinwria.sa/acea(ţ. gmail.com

(2) Constituirea comisiei de soluţio11are a co11testaţiilor pentru concursul organizat în data d 26
iulie 2022 - proba scii ă, cu următoarea componenţă:
- preşedinte:

Robotin Nora

- membri:

Barabas Bama
Papp Gianina

- secretariat comisia
contesta/ii

Tatai Laura - Andreea
-

Racz Andrea,

consilier, aparatul de spec. al
plimarului comunei Sălacea
consilier, aparatul de specialitate al
primarului comunei Sălacea
consilier, aparatul de specialitate al
primarului comunei Cherechiu

consilier. aparatul de specialitate a l
primarului comu11ei Să/acea

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

D I S P O Z I T I A nr. 101 din 08.07.2022

Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Szanto Imre
din funcţia de şef formaţie pompieri
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 3290 din 08.07.2022 privind încetarea contractului individual de
muncă al domnului Szanto Imre, prin acordul părţilor;
Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 3262 din 07.07.2022, a domnului Szanto hme,
încadrată în funcţia contractuală de şef formaţie pompieri, prin care solicită încetarea contractului
individual de muncă, prin acordul părţilor, începând cu data de 11 iulie 2022, cerere aprobată de
către conducătorul autorităţii publice;
Luând în considerare prevederile art. 55 lit. "b" din Legea nr.53/2003 Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv încetarea contractului individual de
muncă, prin acordul părţilor, la data convenită de acestea;
Ţinând cont de dispoziţiile art. 538 - art. 542 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi generale aplicabile personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) 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 11 iulie 2022, încetează contractul individual de muncă al
domnului Szanto hme din funcţia contractuală de şef fonnaţie pompieri, prin acordul părţilor,
conform prevederilor art. 55 lit. "b" din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul
Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Art.3. 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.4. Prezenta dispozitie se comunică domnului Szanto Imre, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.
HORVAT

8'EBA
Contrasemnează,
l1 Secretar general al Comunei
"y

Comuna Sălacea

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

Nr. 3290 din 08.07.2022
Aprob,
HORVÂTH BELA
PRJ
(

REFERAT

Privind propunerea de încetare a contractului individual de muncă al
domnului Szanto Imre din funcţia contractuală de şef formaţie pompieri
Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 3262 din 07.07.2022, a domnului Szanto Irnre,
încadrat în funcţia contractuală de şef fonnaţie pompieri, prin care solicită încetarea contractului
individual de muncă, prin acordul părţilor, începând cu data de 11 iulie 2022, cerere aprobată de
către conducătorul autorităţii publice;
Luând în considerare prevederile art. 55 lit. "b" din Legea nr.53/2003 Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv încetarea contractului individual de
muncă, prin acordul părţilor, la data convenită de acestea;
Ţinând cont de dispoziţiile art. 538 - art. 542 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi generale aplicabile personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
Fată
, de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Emiterea dispoziţiei privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Szanto
Irnre din funcţia contractuală de şef fonnaţie pompieri, prin acordul părţilor, cu începere de la data
de 11 iulie 2022, conform prevederilor art. 55 lit. "b" din Legea nr.53/2003 Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Racz Andrea

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SALACEA
PRIMAR,

DISPOZIŢIA
Nr. 102 din 11.07.2022

privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii
de achiziţie publică - procedura simplificată - pentru atribuirea contractului ce are ca obiect
Furnizare dotari pentru obiectivul de investiţii: ,,FROM ONE BRIDGE TO ANOTHER - DE
LA UN POD LA ALTUL- HÎDTOL HÎDIG"
Cunoscând faptul că, obiectivele de investitii pot fi realizate pe baza contractelor atribuite în
condiţiile legislaţiei în vigoare referitoare la achiziţiile publice,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si ale HG nr.
395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Primarul Comunei Salacea
DISPUNE:
Art. 1. Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii
de achiziţie publică - procedura simplificată - pentru atribuirea contractului ce are ca obiect
Furnizare dotari pentru obiectivul de investiţii: ,,FROM ONE BRIDGE TO ANOTHER - DE
LA UN POD LA ALTUL- HÎDTOL HÎDIG":
- Vida Attila - presedinte
- Szucs Gyorgy Aron - membru
- Nagy Szabolcs - Lajos-membru
Art. 2. Expert extern cooptat, pe lângă comisia de evaluare, este doamna Pop Alina Daniela.
Expertul extern cooptat nu are drept de vot, însă are obligaţia de a elabora un raport de specialitate.
Art. 3. MFP poate delega observatori, fără drept de vot, pe lângă comisia de evaluare.
Art. 4. Comisia de evaluare prevăzută la art. 1 va efectua toate formalităţile prevăzute de
lege privind atribuirea contractului de achiziţie publică.
Art. 5. Contractul de furnizare va fi semnat de către primarul Comunei Salacea.
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică
-Institutia Prefectului-I udeţul Bihor
-La dosar

Ho

p·

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SALACEA
PRIMAR
Nr. 3311 din 11.07.2022
REFERAT
privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii
de achiziţie publică - procedura simplificată - pentru atribuirea contractului ce are ca obiect
Furnizare dotari pentru obiectivul de investiţii: ,,FROM ONE BRIDGE TO ANOTHER - DE LA
UN POD LA ALTUL -HÎDTOL HÎDIG"

Subsemnatul Tatai Tibor, având funcţia de Secretar generaal al comunei Salacea,
Avand in vedere:
- necesitatea desemnarii membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurii de achiziţie publică - procedura simplificată - Furnizare dotari pentru obiectivul de
investitii: ,,FROM ONE BRIDGE TO ANOTHER - DE LA UN POD LA ALTUL - HÎDTOL
HÎDIG"
- prevederile Legii nr. Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si ale HG nr. 395/2016
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
PROPUN:

1. Aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de
achiziţie publică - procedura simplificată - Furnizare dotari pentru obiectivul de investiţii:
,,FROM ONE BRIDGE TO ANOTHER - DE LA UN POD LA ALTUL - HÎDTOL HÎDIG",
după cum urmează:
- Vida Attila - presedinte
- Szucs Gyorgy Aron - membru
- Nagy Szabolcs - Lajos-membru
2. Expert extern cooptat, pe lângă comisia de evaluare, este doamna Pop Alina Daniela.
Expertul extern cooptat nu are drept de vot, însă are obligaţia de a elabora un raport de specialitate.
3. Comisia de evaluare prevăzută la pct. 1 va efectua toate formalităţile prevăzute de lege
privind atribuirea contractului de achiziţie publică.
4. Contractul de fumizare va fi semnat de către primarul Comunei Salacea.

