JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;
Nr.27 din 6 septembrie 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ

În baza prevederilor art.200,art.243 alin.l(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 următoarele dispoziţii;
TITLUL DISPOZIŢIEI
DISPOZIŢIA
OBSV.
NR/DATA
Dispoz.privind încetare şi recup.sumei acord.decuvenit cu titlu
117 /26.08.2022 de alocaţie ptr.susţinerea familie dnei.Pal R.
118/29.08.2022 Dispoz.privind încet.acord.supliment.ptr.energie dei.Vanca K.
119/29.08.2022 Dispoz.privind acord.ajut.social familiei ptr.dl.Adam D.
120/29.08.2022 Dispoz.privind modific.a aloc.ptr.susţ.fam.dnei.Kaltenbacher L.
121/29.08.2022 Dispoz.privind recuperarea drepturilor acordate necuvenite cu
titlul de ajut.social doamnei Vanca K.
122/29.08.2022 Dispoz.privind modific.a aloc.ptr.susţ.familiei dnei.Balogh K.
123/29.08.2022 Dispoz.privind desemn.persoanei responsabile de soluţionare a
petiţiilor la nivelul UAT Sălacea

Cu stimă,
Secretar genera
T

AT,

ROMÂNIA

JUDEŢUL BffiOR
COMUNA SALACEA
Compartiment asistenta sociala
CIF 4784300
DISPOZITIE
nr. 117 /26.08.2022
privind încetarea si recuperarea sumei acordate necuvenit cu titlu de alocatie
pentru sustinerea familiei,
pentru domnul(doamna) PAL RENATA KINGA
Primarul unitatii COMUNA SALACEA
Având în vedere:
•

Cererea si declaratia pe propria raspundere in dosarul alocatiei pentru sustinerea familiei d-nului/d-nei
PAL RENATA KINGA, domiciliat(a) in SALACEA, strada - Nr. 70 , insotita de actele doveditoare
privind componenta familiei formata din 6 membri, din care 4 copii sub 18 ani si de declaratia privind
veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia; intregistrata cu nr.
408/24.08.2022. (CNP 2831101055088).
• Referatul nr. 3907/26.08.2022 prin care se propune încetarea platii alocatiei de sustinere a familiei pentru
familia d-lui/d-nei PAL RENATA KINGA formata din 6 membri, cu un venit total de 3599 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. 277/201 O privind alocatia
pentru sustinerea familiei, republicata;
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
Hotararea nr. 38 din 19.01.2011 actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/201 Oprivind alocatia pentru sustinerea familiei;
Ordonantei de urgenta nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte
normative;
Ordonantei de urgenta nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat;
Ordonantei de urgenta nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a
acordării unor beneficii de asistenţă socială.
În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c, art. 196, alin. l , lit. b şi art. 199 din O.U. G. 57 I 2019- privind
Codul Administrativ.
DISPUNE:
Art 1. Incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei cu 4 copii a d-lui/d-nei PAL RENATA KINGA, în
suma de 316 lei/luna titularul cererii numarul 49/04.09.2017, incepand cu luna august 2022, din urmatoarele
motive:
Venitul pe membru de familie in luna iulie 2022 este de 600 lei.
Art. 2. Se recupereaza drepturile acordate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei aferente
perioadei 0l.07.2022-31.07.2022 în suma de 316 lei.
Motivul recuperarii: venitul pe membru de familie în luna iunie 2022 este 604 lei, conform adeverintei de
salariu eliberat de an gaj ator.
Art 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria COMUNA SALACEA in
termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art 4. Prezenta dispozitie va fi comunicata in 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 p ntru Plati si Inspectie Sociala BIHOR :
Bo ulf o mna PAL RENATA KINGA din SALACEA, str. - Nr. 70
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ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNASALACEA
Compartiment asistenta sociala
REFERAT nr. 3907/26.08.2022
privind încetarea si recuperarea alocatiei
pentru sustinerea familiei,
pentru d-nul(d-na) PAL RENATA KINGA

Avand in vedere:
• Cererea d-lui(d-nei) PAL RENATA KlNGA, domiciliat in SALACEA strada str. - Nr. 70 ,jud.
Bihor , insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si de declaratia privind
veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia; inregistrata cu
nr. 408/26.08.2022, CNP 2831101055088;
• 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 asistenţă 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 I 2019- privind Codul Administrativ.
PROPUN:

Incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei cu 4 copii a d-lui/d-nei PAL REN AT A KINGA
titularul cererii numarul 49/04.09.2017, in suma de 316 lei/ luna, incepand cu luna august 2022.
Motiv: Venitul pe membru de familie in luna iulie 2022 este de 600 lei.
Recuperarea sumei de 316 lei pentru perioada 01.07.2022-31.07.2022, motivul recuperarii: venitul pe
membru de familie in luna iunie 2022 este 604 lei, conform adeverintei de salariu eliberat de angajator.

Primar
COMU ASALAC
HORVAT
EL

lntocmit,

.JI

I

ROMÂNIA
JUDETUL Bihor
COMUNA SALACEA

Sediu:judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUJ: 4784300

Tel:0259463014;Fax:0259463275

DISPOZITIE
nr. 118/29.08.2022
privind încetarea acordarii suplimentului pentru energie combustibili solizi şi/sau petrolieri
Primarul HORV ATH BELA al localitatii COMUNA SALACEA
Avand in vedere prevederile
- prevederile art. 19 din Legea nr. 226 clin 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor
de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;
- HG nr. 1.073 din 4 octombrie 2021 pentru aprobarea N01melor metodologice de aplicare a
prevederilor - Legii nr. 226/ 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie;
- prevederile 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;
- Cererea doamnei Vanca Krisztina înregistrat la Primaria comunei Salacea cu nr.
3949/29.08.2022, prin care solicita incetarea acorda1ii suplimentului pentru energie combustibili
solizi si/sau lichizi ;
- Referatul de specialitate al Compartimentului de asistenta sociala din cadrnl Primariei
Salacea, nr. 3950/29.08.2022;
In temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. 1 , lit. b şi aii. 199 din
OUG 57/2019- privind Codul Administrativ;
DISPUNE
Art 1. Incetarea acordarii suplimentului pentru energie combustibili solizi şi/sau petrolieri
doamnei VANCA KRISZTINA, cu domiciliu in SALA CEA nr. 945, CNP 2580218052866 in
calitate de titular al ajutorului, incepand cu data de 01.09.2022.
Motiv: doamna Vanca Krisztina realizează venituri din salariu şi nu se mai încadrează în în
prevederile legale.
Cuantumul lunar al suplimentului pentrn energie combustibili solizi şi/sau petrolieri este
de 20.00 lei.
Art 2. Prevederile prezentei dispozitii, act administrativ individual, vor fi comunicate
Institutiei Prefectului Judetului Bihor, AJPIS Bihor si titularilor in termen de 5 zile.
Art 3. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare, catre
primam! unitatii administrativ te1itoriale.
Art 4. 1n cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi
atacata la Tribunalul Bihor in termen de 30 zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potiivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.
Contrasemneaza
Pri
P. Sect tar General
COMUNA
AGY SZ OLCS LAJO
HORVAT

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail. corn
Nr. 3950 din 29.08.2022
HORVA.T

REFERAT

privind încetarea acordarii suplimentului pentru energie
combustibili solizi şi/sau petrolieri

Aprob,
PRI.

;

- prevederile art. 19 din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de
protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;
- HG nr. 1.073 din 4 octombrie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor - Legii nr. 226/ 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentrn consumatorul
vulnerabil de energie;
- prevederile 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;
- Cererea doamnei Vanca Krisztina înregistrat la Prima1ia comunei Salacea cu nr.
3949/29.08.2022, prin care solicita încetarea acordaiii suplimentului pentru energie combustibili solizi
si/sau lichizi ;
PROPUNEM
Incetarea suplimentului pentru energie combustibili solizi şi/sau petrolie1i doamnei VANCA
KRISZTINA cu domiciliu in SALACEA nr. 945, CNP 2580218052866 in calitate de titular al
ajutorului, incepand cu data de 01.09.2022.
Motiv: doamna Vanca Krisztina realizează venituri din salariu şi nu se mai încadrează în in
prevederile legale.
Cuantumul lunar al suplimentului pentru energie combustibili solizi şi/sau petrolieri este de
20.00 lei.

RaczAndrea
Consilier -

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

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

DISPOZIŢIE
nr. 119/29.08.2022
privind acordarea ajutorului social familiei, cuantumul şi modalitaţile de plata pentru
doamna( domnul) ADAM DANIEL
Primarul unităţii COMUNA SALACEA HORVATH BELA
Având în vedere :
• Cererea d-lui/d-nei ADAM DANIEL, domiciliat(ă) în OTOMANI, strada-, Nr. 177, 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. 398/12.08.2022. (CNP
1651209052856)
• Referatul nr. 3951/29.08.2022 prin care se fundamentează stabilirea dreptului de acordare a
ajutorului social pentru familia d-lui/d-nei ADAM DANIEL formata din 1 membri, cu un venit
total de 0.00 lei.
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în conformitate cu art. 15 (3), (4).
Potrivit prevederilor:

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 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.
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 În
privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art 1. Se stabileşte acordarea ajutorului social pentru d-1/d-na ADAM DANIEL, titularul cererii numărul
398/12.08.2022, începând cu luna septembrie 2022, persoana singura.
Art 2. Ajutorul social se acordă în sumă de 149.00 lei şi se plateşte prin mandat poştal de către Agenţia
Judeţeană de Plăţi Sociale Bihor începând cu luna septembrie 2022.
Art 3. Se stabileşte obligaţia de a efectua O de ore de muncă în folosul comunitaţii şi de a se prezenta la
Primăria comunei COMUNA SALACEA
Art 4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabilă la primaria COMUNA SALACEA în
termen de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată
şi completată prin Legea nr. 262/2007.
Art
5. Prezenta dispoziţie, act administrativ individual, va fi comunicată în termen de 5 zile de la data
emiterii.
Art 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredintează persoana cu atribuţii de asistenţa
socială din cadrul Primariei COMUNA SALACEA .
Art 7. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu:
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor :
Instituţia Prefectului judeţului Bihor ;
Domnul/doamna ADAM DANIEL din OTOMANI , str. -, Nr. 177
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ROMÂNIA
JUDETUL Bihor
COMUNASALACEA

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

REFERAT
nr. 3951/29.08.2022
privind acordarea ajutorului social familiei
d-nei(d-lui) ADAM DANIEL
Având în vedere:
• Cererea d-lui/d-nei ADAM DANIEL, domiciliat în OTOMANI strada str. -, Nr. 177 , jud. Bihor ,
însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind veniturile
obţinute în luna anterioara depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu nr.
398/12.08.2022, CNP 1651209052856
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art.14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în conformitate cu art.15(3), (4).
• Familia d-lui/d-ei ADAM DANIEL, este formată din 1 membri, cu un venit total de 0.00 lei.
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completarile ulterioare,
actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 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. 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,cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:
Acordarea ajutorului social pentru d-1/d-na ADAM DANIEL persoana inaptă de muncă,
titularul cererii 398/12.08.2022, începând cu luna septembrie 2022, persoana singura.
Ajutorul social se acordă în sumă de 149.00 lei şi se plateşte prin mandat poşta] de către
Agenţia Judeţiană de Prestaţii Sociale Bihor, începând cu luna septembrie 2022.
Primar
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ROMÂNIA
JUDETUL Bihor
COMUNA SALACEA

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

DISPOZIŢIE nr. 120/29.08.2022
privind modificarea a alocaţiei pentru susţinerea familiei, pentru domnul(doamna)
KAL TENBACHER LIA
Primarul unităţii COMUNA SALACEA
Având în vedere :
• Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru modificarea alocaţiei pentru susţinerea
familiei a d-lui (ei) KALTENBACHER LIA , domiciliat(ă) in SALACEA , strada -- Nr.
696/ A , însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei fonnată din 7 membri, din
care 5 copii sub 18 ani (din care 3 copii beneficiari de ASF) si de declaraţia privind veniturile
obţinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia; întregistrată cu nr.
409/26.08.2022. (CNP 2860119053431)
• Referatul nr. 3952/29.08.2022 prin care se fundamentează acordarea alocaţiei de susţinere a
familiei pentru familia d-lui/d-nei KALTENBACHER LIA formată din 7 membri, cu un
venit total de 100.00 lei.
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 15(1),(2),(3),(4) din Legea
nr. 2771201 O privind 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 O 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 Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind 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. 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 cu modificările şi completările ulterioare,
-

DISPUNE:
Art 1. Incepand cu 01.09.2022 se modifica numarul de membrii beneficiari ai dreptului privind
alocatia pentru sustinerea familiei de la 4 la 3 copii, astfel ca valoarea cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei va fi de 259 lei/luna acordata familiei doamnei KAL TENBACHER LIA, cu
domiciliu in Sal acea nr. 696/ A, judetul Bihor.
Motiv: se exclude minora Kaltenbacher Lia Mirela din numarul de copii beneficiari, deoarece in
anul scolar 2022-2023 nu isi continua studiile scolare.
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 primăria COMUNA
SALACEA în tennen 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

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

REFERAT nr. 3952 din 29.08.2022
privind modificarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru d-nul(d-na) KALTENBACHER LIA

Având in vedere:
• Cererea d-lui(d-nei) KALTENBACHER LIA, domiciliat în SALACEA strada str. -- Nr. 696/A,
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. 409/26.08.2022, CNP 2860119053431;
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea nr.
277/2010 privind 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 /201 O 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 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. 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 cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:

Incepand cu 01.09.2022 se modifica nurnarul de membrii beneficiari ai dreptului privind alocatia
pentru sustinerea familiei de la 4 la 3 copii, astfel ca valoarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea
familiei va fi de 259 lei/luna acordata familiei doamnei KAL TENBACHER LIA, cu domiciliu in
Salacea nr. 696/ A, judetul Bihor.
Motiv: se exclude minora Kaltenbacher Lia Mirela din numarul de copii beneficiari, deoarece in
anul scolar 2022-2023 nu isi continua studiile scolare.
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în suma de 338.00 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

ROMÂNIA
JUDETUL Bihor
COMUNASALACEA

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

DISPOZITIE nr. 121/29.08.2022
privind recuperarea drepturilor acordate necuvenit cu titlul de ajutorului social, pentru
domnuJ/doamna
VANCA KRISZTINA
Primarul unităţii COMUNA SALA CEA , HORV ATH BELA
Având în vedere :
•

Referatul nr. 3953/29.08.2022 prin care se fundamentează recuperarea drepturilor acordate
necuvenit cu titlul de ajutorului social pentru familia d-lui/d-nei VANCA KRISZTINA formată
din 1 membru, cu un venit total de 480 lei in luna MAI 2022.
• Situatia salariati, eliberata de angajator;
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în conformitate cu art. 15 (3), (4).
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 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. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. I , 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. Recuperarea drepturilor acordate necuvenit cu titlul de ajutor social acordat doamnei
VANCA KRISZTINA, CNP 2580218052866, cu domiciliul in comuna Salacea, sat Salacea nr. 945,
judetul Bihor, aferente perioadei 01.05.2022 - 31.05.2022 in suma de 149 lei.
Motiv: venitul net realizat in luna MAI 2022 de catre doamna Vanca Krisztina, conform Situatiei
eliberate de angajator a fost de 480 lei.
Art 2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plangere prealabilă la primaria COMUNA
SALACEA în termen de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.
Art 3. Prezenta dispoziţie, act administrativ individual, va fi comunicată în termen de 5 zile de la
data emiterii.
Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana cu atribuţii de
asistenţa socială din cadrul Primăriei COMUNA SALACEA .
Art 5. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu:
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor :
Instituţia Prefectului judeţului Bihor ;
D
ul/doamna VANCA KRISZTINA din SALACEA, str.-, Nr. 945
P.

NAGY

a,
ral

LAJOS

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

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

REFERAT nr. 3953/29.08.2022
privind recuperarea drepturilor acordate necuvenit cu titlul de ajutorului social
d-lui(d-nei) VANCA KRISZTINA
Având în vedere:
Situatia salariati, eliberata de angajator;
Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în conformitate cu art. 15 (3), (4).
Potrivit prevederilor:

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , 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 temeiulart.155alin.1,lit.d,alin.5,lit.c,art.196,alin.1,lit.bşiart.199din O.U.G.
57 /2019 - privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:
Recuperarea drepturilor acordate necuvenit cu titlul de ajutor social acordat doamnei VANCA
KRISZTINA, CNP 2580218052866, cu domiciliul în comuna Salacea, sat Salacea nr. 945, judetul Bihor,
aferente perioadei 01.05.2022 - 31.05.2022 in suma de 149 lei.
Motiv: venitul net realizat în luna MAI 2022 de catre doamna Vanca Krisztina, conform
Situatiei eliberate de angajator a fost de 480 lei.

Primar
COMUNA SALACEA
HORV ATH BELA

lntocmit,

ROMÂNIA
JUDETUL Bihor
COMUNA SALACEA

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

DISPOZIŢIE
nr. 122/29.08.2022
privind modificarea a alocaţiei pentru susţinerea familiei,
pentru domnul(doamna) BALOGH KLARA
Primarul unităţii COMUNA SALACEA
Având în vedere :
•

•
•

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru modificarea alocaţiei pentru susţinerea
familiei a d-lui (ei) BALOGH KLARA , domiciliat(ă) in SALACEA , strada -, Nr. 947 ,
însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei fonnată din 5 membri, din care 3
copii sub 18 ani si de declaraţia privind veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii
de către membrii acesteia; întregistrată cu nr. 406/23.08.2022. (CNP 2990115054773 )
Referatul nr. 3954/29.08.2022 prin care se fundamentează acordarea alocaţiei de susţinere a
familiei pentru familia d-lui/d-nei BALOGH KLARA fonnată din 5 membri, cu un venit total
de 600.00 lei.
Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea
nr. 277/2010 privind 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. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;

Potrivit prevederilor:
-

Legea nr. 2771201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor 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. 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 cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art 1. Incepand cu 01.09.2022 se modifica numarul de membrii beneficiari ai dreptului privind
alocatia pentru sustinerea familiei de la 2 la 3 copii, astfel ca valoarea cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei va fi de 259 lei/luna acordata familiei doamnei BALOGH KLARA, cu domiciliu in
Salacea nr. 947, judetul Bihor.
Motiv: adaugare copil nou-nascut, VARGA KLARA-HENRIETTA, CNP 6220813054752.
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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

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

REFERAT NR. 3954/29.08.2022
privind modificarea alocaţiei
pentru susţinerea familiei,
pentru d-nuJ(d-na) BALOGH KLARA

Având in vedere:
• Cererea d-lui( d-nei) BALOGH KLARA , domiciliat în SALA CEA strada str. -, Nr. 94 7 , 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. 406/23.08.2022 , CNP 2990115054773 ;
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art. 15(1 ),(2),(3),( 4) din Legea nr.
277 /201 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. 277/201 Oprivind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată;
Hotărârea nr. 38 din 19.01.2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277 /20 I 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. 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 cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:

Incepand cu 01.09.2022 se modifica numarul de membrii beneficiari ai dreptului privind alocatia
pentru sustinerea familiei de la 2 la 3 copii, astfel ca valoarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea
familiei va fi de 259 lei/luna acordata familiei doamnei BALOGH KLARA, cu domiciliu in Salacea nr.
94 7, judetul Bihor.
Motiv: adaugare copil nou-nascut, VARGA KLARA-HENRIETTA, CNP 6220813054752.
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în suma de 259.00 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
HOR
BELA

Intocmit,

ROMANIA
JUDEŢUL BilIOR
COMUNA SĂLACEA
Primar,
DISPOZIŢIA Nr. 123.din 29.08.2022.-

Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei
Sălacea,judetul Bihor
Primarul comunei Sălacea,judetul Bihor;
Analizând referatul de specialitate cu nr.3683/09.08.2022 emis de secretarul general al comunei prin care
se propune desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei
Sălacea,judetul Bihor.
In conformitate cu prevederile art.6 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
1n temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) ,art.196 alin (1) lit b,art.197 alin (4) si (5), art.199 alin (1) si
(2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare.
DISPUNE:
Art.1. Se desemneaza ca persoana responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei
Sălacea,judetul Bihor, doamnul Simon Ioan - Adrian ,consilier S 1 în cadrul Compartimentului
Registratură şi Relaţii cu Publicul.Art.2. (1) Persoana desemnata în acest sens are urmatoarele atributii :
-primeste si inregistreaza petitiile in registrul special de evidenta
-verifica existenta datelor de identificare a petitionarului
-intocmeste si remite adrese de înaintare a petitiilor catre compartimentele de specialitate,in functie de
obiectul acestora,cu precizarea termenului de solutionare
-cerceteaza si analizeaza in detaliu aspectele semnalate in petitie si formuleaza raspunsul în care se va
indica,in mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate
-asigura semnarea adreselor de înaintare catre petenti de primar sau persoana împuternicita de acesta
-in cazul în care analizarea aspectelor sesizate necesita o cercetare mai amanuntita ,solicita printr-un
referat aprobat de conducatorul institutiei prelungirea termenului de solutionare cu cel mult 15 zile
-urmareste respectarea termenelor de solutionare a petitiilor de catre compartimentele de specialitate
-intocmeste adrese de înaintare a raspunsurilor catre petenti
-in termen de 5 zile de la inregistrare,intocmeste adrese de înaintare a petitiilor gresit îndreptate
autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate si aduc la
cunostinta petentilor,in scris,despre aceasta
-expediaza raspunsurile catre petenti
-arhiveaza petitiile conform nomenclatorului dosarelor de arhiva
-preda petitiile la arhiva conform reglementarilor legale
(2) Fisa postului persoanei nominalizate la art.I al prezentei dispozitii se va completa cu noile atributii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei Sălacea si
persoana desemnata la art.I.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunica Institutiei Prefectului Judetul Bihor ,Primarului comunei Sălacea,
doamnului Simon Ioan - Adrjan si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei.

ROMANIA
JUDEŢUL BlliOR
COMUNA SĂLACEA
Nr.3683 din 09.08.2022.-

REFERAT
Privind desemnarea persoanei responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei
Sălacea,judetul Bihor
In conformitate cu prevederile art.6 din O G nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) ,art.196 alin (1) lit b,art.197 alin (4) si (5), art.199 alin (1) si
(2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare,se propune domnului primar al comunei Sălacea emiterea unei dispoziţii după
cum urmează;
Art.I. Se desemneaza ca persoana responsabila de activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul comunei
Sălacea,judetul Bihor, doamnul Simon Ioan - Adrian ,consilier S 1 în cadrul Compartimentului
Registratură şi Relaţii cu Publicul.Art.2. ( 1 ) Persoana desemnata in acest sens are urmatoarele atributii :
-primeste si inregistreaza petitiile in registrul special de evidenta
-verifica existenta datelor de identificare a petitionarului
-intocmeste si remite adrese de inaintare a petitiilor catre compartimentele de specialitate,in functie de
obiectul acestora,cu precizarea termenului de solutionare
-cerceteaza si analizeaza in detaliu aspectele semnalate in petitie si formuleaza raspunsul in care se va
indica,in mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate
-asigura semnarea adreselor de inaintare catre petenti de primar sau persoana imputernicita de acesta
-in cazul in care analizarea aspectelor sesizate necesita o cercetare mai amanuntita ,solicita printr-un
referat aprobat de conducatorul institutiei prelungirea termenului de solutionare cu cel mult 15 zile
-urmareste respectarea termenelor de solutionare a petitiilor de catre compartimentele de specialitate
-intocmeste adrese de înaintare a raspunsurilor catre petenti
-in termen de 5 zile de la inregistrare,intocmeste adrese de inaintare a petitiilor gresit indreptate
autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate si aduc la
cunostinta petentilor,in scris,despre aceasta
-expediaza raspunsurile catre petenti
-arhiveaza petitiile conform nomenclatorului dosarelor de arhiva
-preda petitiile la arhiva conform reglementarilor legale
(2) Fisa postului persoanei nominalizate la art.I al prezentei dispozitii se va completa cu noile atributii.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei Sălacea si
persoana desemnata la art.I.
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