fiROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;
Nr.29 din 19 septembrie 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIREqlA JURIDICĂ

În baza prevederilor art.200,art.243 alin.l(l)lit.e.)art.249 alin.(4)1it.c.)din O.U.G.Nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,vă comunicăm în vederea
efectuării controlului de legalitate următoarele dispoziţii;
DISPOZIŢIA
TITLUL DISPOZIŢIEI
OBSV.
NR/DATA
Dispoz.privind acord.alocaţiei ptr.susţinerea familiei Magyar E.
125/12.09.2022
126/12.09.2022 Dispoz.privind acord.alocaţiei ptr.susţinerea familiei Kulcsar R.
127 /13.09.2022 Dispoz.privind acordarea indemnizaţiei dnei.Petrucz M.B.

Cu stimă,

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel:0259463014; Fax: 0259463275

DISPOZIŢIE
nr. 125/12.09.2022
privind acordarea a alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru domnul(doamna) MAGY AR ERIKA
Primarul unităţii COMUNA SALACEA
A vând în vedere :
•

•
•

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea
familiei a d-lui (ei) MAGY AR ERIKA, domiciliat(ă) in SALACEA , strada -, Nr. 692B,
însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei fonnată din 3 membri, din care 1
copil sub 18 ani si de declaraţia privind veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii
de către membrii acesteia; întregistrată cu nr. 412/31.08.2022. (CNP 2730804052919)
Referatul nr. 4182/12.09.2022 p1in care se fundamentează acordarea alocaţiei de susţinere a
familiei pentru familia d-lui/d-nei MAGY AR ERIKA fonnată din 3 membri, cu un venit total
de 0.00 lei.
Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului confonn art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea
nr. 277/201 Op1ivind alocaţia pentru susţinerea familiei şi art. 9( 1),(2),(3 ),( 4),(5) din Hotărârea
nr.38 din I 9.01.2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;

Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială actualizată.
Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului
social de referinţă.
În temeiul art. 155 alin. I , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. I , lit. b şi art. 199 din O.U.G. 57 /
2019 - privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art 1. Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 1 copil a d-lui/d-nei MAGYAR ERIKA,
titularul cererii numărul 412/31.08.2022, în suma de 87.00 lei/ luna, începând cu luna septembrie 2022.
Art 2. Alocaţia pentru susţinerea familiei se plăteşte de către Agenţia Judeţeană de Plăţi Sociale
Bihor , prin mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.

Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabila la pnmana COMUNA
SALACEA în termen de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
Art 4. Prezenta dispoziţie, act administrativ individual, va fi comunicată în tennen de 5 zile de
la data emiterii.
Art 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana cu atribuţii de
asistenţă socială din cadrul Primăriei COMUNA SALACEA.
Art 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţului Bihor ;
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor :
Domnul/doamna MAGYAR ERIKA din SALACEA, str.-, Nr. 692B
Primar
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ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel: 0259463014; Fax: 0259463275

DISPOZIŢIE
nr. 126/12.09.2022
privind acordarea a alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru domnul(doamna) KULCSAR REMUS
Primarul unităţii COMUNA SALACEA
Având în vedere :
•

•
•

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea
familiei a d-lui (ei) KULCSAR REMUS, domiciliat(ă) in OTOMANI, strada - Nr. 172,
însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei fonnată din 4 membri, din care 2
copii sub 18 ani si de declaraţia privind veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii
de către membrii acesteia; întregistrată cu nr. 411/31.08.2022. (CNP 1791206052857)
Referatul nr. 418J/12.09.2022 prin care se fundamentează acordarea alocaţiei de susţinere a
familiei pentru familia d-lui/d-nei KULCSAR REMUS fonnată din 4 membri, cu un venit
total de 0.00 lei.
Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului confonn art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea
nr. 277 /20 I Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei şi art. 9( I ),(2),(3 ),( 4),( 5) din Hotărârea
nr.38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;

Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277 /201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 20 I 4 pentru modificarea şi completarea unor acte
nonnative, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/200 I privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială actualizată.
Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului
social de referinţă.
În temeiul art. 155 alin. I , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. l , lit. b şi art. 199 din O.U.G. 57 /
2 0 1 9 - privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art 1. Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 2 copii a d-lui/d-nei KULCSAR
REMUS, titularul cererii numărul 411/31.08.2022, în suma de 173.00 lei I luna, începând cu luna
septembrie 2022.
Art 2. Alocaţia pentru susţinerea familiei se plăteşte de către Agenţia Judeţeană de Plăţi Sociale
Bihor , prin mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.

Art 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabila la pnmana COMUNA
SALACEA în termen de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
Art 4. Prezenta dispoziţie, act administrativ individual, va fi comunicată în termen de 5 zile de
la data emiterii.
Art 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana cu atribuţii de
asistenţă socială din cadrul Primăriei COMUNA SALACEA.
Art 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor:
Domnul/doamna KULCSAR REMUS din OTOMANI, str. - Nr. 172
Primar
COMUNA SALACEA
HORV ATH.. BEb

Contrasemneaza,
Secretar General
.,.

)

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel: 0259463014;Fax: 0259463275

REFERAT nr. 4182/12.09.2022
privind acordarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru d-nul(d-na) MAGYAR ERIKA

Având in vedere:
• Cererea d-lui(d-nei) MAGY AR ERIKA , domiciliat în SALA CEA strada str. -, Nr. 692B, jud.
Bihor, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind
veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu
nr. 412/31.08.2022, CNP 2730804052919;
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea nr.
277 /20 I Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei şi art. 9(1 ),(2),(3),( 4),( 5) din Hotărârea nr.38
din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.201 I pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277 /20 I Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
n01mative, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 4I6/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială actualizată.
Legea 225/202 I pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului
social de refe1inţă.
În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , Iit. c , art. 196 , alin. 1 , lit. b şi art. 199 din
O.U. G. 57I2019 - privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:
Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu I copil a d-lui/d-nei MAGYAR ERJKA,
titularul cererii numărul 412/31.08.2022, în suma de 87.00 lei/ luna, începând cu luna septembrie 2022.
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în suma de 87.00 lei şi se plăteşte de către Agenţia Judeţeană
de Plăţi Sociale Bihor , prin mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.
Primar
COMUNA SALACEA

lntocmit,

'

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel:0259463014; Fax: 0259463275

REFERAT nr. 4183/12.09.2022
privind acordarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru d-nul(d-na) KULCSAR REMUS

Având în vedere:
• Cererea d-lui(d-nei) KULCSAR REMUS, domiciliat în OTOMANI strada str. - Nr. 172, jud.
Bihor, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind
veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu
nr. 411/31.08.2022, CNP 1791206052857;
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului confonn art. 15( 1),(2),(3 ),( 4) din Legea nr.
277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei şi art. 9( I ),(2),(3),( 4),( 5) din Hotărârea nr.38
din 19.01.2011 pentrn aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277120 I Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19 .O1.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/201 O privind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
nom1ative, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 ptivind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei <le urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială actualizată.
Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării fo11ei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului
social de referinţă.
În temeiul art. 155 alin. I , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. I , lit. b şi art. 199 din
O.U. G. 57 I 2019 - privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:
Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 2 copii a d-lui/d-nei KULCSAR REMUS ,
titularul cererii numărul 411/31.08.2022, în suma de 173.00 lei/ luna, începând cu luna septembrie 2022.
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în suma de 173.00 lei şi se plăteşte de către Agenţia
Judeţeană de Plăţi Sociale Bihor , prin mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de
card.
Primar
COMUNA SALACEA
HORVAT BELA

Intocmit,

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

PRIMĂRI/\ COMUNEI SĂLJ\CEJ\
JUDEŢUL BIHOR
COM.SĂLACEA, NR.47
CIF.4784300

DISPOZIŢIA Nr. 127 din 13.09.2022
privind acordarea indemnizaţiei, la care are dreptul funcţionarul public transferat în altă
localitate decât în care îşi are sediul autoritatea/instituţia publică de la care se transferă,
pentru dna. PETRUCZ MARIA BEATA- din cadrul Primăriei comunei Sălacea, judeţul
Bihor

Având în vedere:
Prevederile art.506, alin.(2) şi alin.(7), art.51 O, art.615, alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Cererea nr.3362 din 13.07.2022 a Primăriei comunei Sălacea;
/\cordul scris nr.3440/22.07.2022 al doamnei Petrucz Maria Beata;
Adresa nr. 7504/25.07.2022 a Primăriei municipiului Marghita;
Dispoziţia nr. 420/22.07.2022 a primarului municipiului Marghita privind
modificarea raportului de serviciu prin transfer al doamnei Petrucz Maria Beata;
Dispoziţia nr.112 din O1.08.2022 a Primarului comunei Sălacea, jud.Bihor;
Prevederile Legii- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Referatul de specialitate nr.421 Odin 13.09.2022 al doamnei Bernath Agnes;
În temeiul prevederilor art.196, alin.(!), lit.(b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Primarul Comunei Sălacea, Horvath Bela:

DISPUNE
Art.J. În conformitate cu prevederile art.506, alin.(7) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, se acordă doamnei PETRUCZ
MARIA BEATA, o indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna
anterioară celei în care se transferă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul
Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Sălacea.

Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor;
Compa1timentului Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Primarului comunei Sălacea;
Doamnei Petrucz Maria Beata.

PRIMAR,

HORVĂTH BELA
Contrasemnează
Secretar general al Comunei Sălacea

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

PRIMĂRIA COMUNE[ SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
COM.SĂLACEA, NR.4 7
CIF.4784300
Nr. 421 Odin 13.09.2022

REFERAT DE SPECIALITATE
Având în vedere: Prevederile art.506, alin.(2) şi alin.(7), art.51 O, art.615, alin.(3) din O.V.O.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Cererea nr.3362 din 13.07.2022 a Primăriei comunei Sălacea;
• Acordul scris nr.3440/22.07.2022 al doamnei Petrucz Maria Beata;
• Adresa nr. 7504/25.07.2022 a Primăriei municipiului Marghita;
• Dispoziţia nr. 420/22.07.2022 a primarului municipiului Marghita privind
modificarea raportului de serviciu prin transfer al doamnei Petrucz Maria Beata;
• Dispoziţia nr.112 din O1.08.2022 a Primarului comunei Sălacea, jud.Bihor;
• Prevederile Legii- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Transferul în interesul serviciului se face la solicitarea conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, cu acordul scris
al funcţionarului public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care este
numit funcţionarul public.
În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care îşi are
domiciliul autoritatea sau instituţia publică de la care se transferă, funcţionarul public transferat are
dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei
în care se transferă şi la un concediu plătit de 5 zile lucrătoare. Plata acestor drepturi se suportă de
către autoritatea sau instituţia publică la care se face transferul.
Ţinând cont de cele precizate mai sus prin prezenta
PROPUN:
Art.I. Emiterea unei dispoziţii privind acordarea drepturilor băneşti la care doamna Petrucz
Maria Beata, are dreptul.
ÎNTOCMIT,
Bernath Agnes

