JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;
Nr.17 din 16 iunie 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ
În baza prevederilo art.200,art.243 alin.(l)lit.e),art.249,alin.(4),art.252 lit.c)şi art.255 alin.(1) din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,vă
comunicăm în vederea efectuării controlului de legalitatea hotărarile adoptate de Consiliul local al
comunei Sălacea în şedinţa ordinară de lucru din 2 iunie 2022.TITLUL HOTĂRARII
Obsv.
HOTĂRAREA
Modalit.de aprobare
Tcl.Tclf.Tclp.Vp.Vî.Vab.
NR/DATA
13 13 13 13 - 33/02.06.2022 Hot.aprobare proces verbal
34/02.06.2022 Hot.aprobarea ordine de zi
13 13 13 13
rectific.bugetară
13
13 13 13 - Hot.aprobare
35/02.06.2022
13 13 13 13
36/02.06.2022 Hot.dare în folos.cu titlu gratuit a două
autoturisme
37/02.06.2022 Hot.de modific.Organigramei
13 13 13 13

38/02.06.2022
39/02.06.2022

Hot.de modific.Anexei nrl din HCL nr.31/
11.04.2022
Hot.de aprob.proiect.Reabilitare energetică a Şcolii gimnaziale Balasko Nandor din
localitatea Sălacea,judeţul Bihor

-

-

13 13 13 13 - -

-

13 13

13 13 -

Totodată vă înaintăm şi procesul verbal întocmit cu ocazia şedinţei de lucru ordinară.-

Cu stimă,

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
CIF;47844300;

H O T Ă R Â R E A Nr.33.din 2 iunie 2022.-

privind aprobarea proceslului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Local Sălacea
din 11 aprilie 2022.Avand în vedere prevederile art.133 alin.1,art.196 alin.1 lit.a şi art.243,alin.1 lit.f din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Consiliul local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: - Se aprobă procesul verbal al şedinţei extraordinare de lucru al
Consiliului local al Comunei Sălacea,care a avut loc la data de 11 aprilie 2022.Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
Locuitorii comunei Sălacea prin afişare
La dosar

DINŢĂ,
Vi

Contrasemnează,
Secretar Gen I / A T
Tatai
r

\

IIROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
CIF:4784300

H O T Ă R A R E A Nr.34.din 2 iunie 2022.privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de lucru ordinară al Consiliului Local al
comunei Sălacea din data de 2 iunie 2021.În temeiul prevederilor art.113 alin.1),art.135 alin. 7),lit.a) din O.U.G.Nr.57 /2019
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂ RAŞTE;
Art.1.-Se aprobă ordinea de zi modificată ale şedinţei ordinară de lucru din data de 2 iunie
2022,după cum urmează;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul
2022.Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de specialitate al
compartimentului de contabilitate;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind dare în folosinţă gratuită a două
autoturisme Logan către S.C.APA CANAL Borş S.A.
Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de
specialitate,alte documentaţii;
3.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind modificarea Anexei Nr.1 din HCL Nr.31
din 11.04.2022 privind asigurarea cofinanţării proiectului,asigurarea fulxului financiar pentru
implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile
actualizate pentru proiectul"Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea,judeţul Bihor"
Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi
referat de aprobare al primarului,raport de
specialitate,alte documentaţii.4.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Anexele proiectului;
- proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de specialitate,alte
anexe;
5.-Aprobarea proiectului de hotărare privind Reabilitare energetică a şcolii gimnaziale
Balasko Nandor din localitatea Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor;
Anexele proiectului;
-proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de specialiatate,alte
documentaţii;

6.-Diverse probleme;

Art.2.-Prezenta hotărare se comunică,prin grija secretarului,cu;
-Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
-Primarul comunei Sălacea
-Spre afişare
-Dosarul şedinţei de lucru

PREŞEDINTE DE
Vida A i a _ ;

"

ŢĂ,

Contrasemneaz u,
Secretar gener U A 1 /
Tatai · or (

I

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

H O T Ă R A R E A Nr.35.din 2 iunie 2022.Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.-

Avand în vedere proiectul de hotărare prezentat de primar, referatul de specialitate
nr.2600/26.05.2022 din partea compartimentului de contabilitate precum şi avizul favorabil din
partea Comisiei buget - finanţe;
Ţinănd cont de prevederile Legii bugetului de stat nr.371/2022,a Legii Finanţelor Publice
nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit.b,art.139 alin.3 lit.a,alin.5 lit.a ţi art.196 alin.1
lit.a.din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Consiliul Local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRAŞTE;
Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022 atăt la partea de venituri căt şi
la partea de cheltuieli,conform Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărare;
Art.2.-Prezenta hotărare se comunică cu;
Locuitorii comunei Sălacea
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
Consiliul Judeţean Bihor
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor
Compartimentul de contabilitate
La dosar

C
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Contrasemnează,
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ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;

REFERAT DE APROBARE
Privind rectificarea bugetului local pe trimestruul 11/2022

Avand în vedere referatul de specialitate nr.2600/26.05.2022 din partea compartimentului
de contabilitate precum şi avizul favorabil din partea Comisiei buget - finanţe;
Ţinănd cont de prevederile Legii bugetului de stat nr.371/2022,a Legii Finanţelor Publice
nr.273/2006;Adresa Finanţelor publice nr.464180/24.05.2022;
În temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit.b,art.139 alin.3 lit.a,alin.S lit.a şi art.196 alin.1
lit.a.din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,se
propune Consiliului local al comunei Sălacea,adoptare unei hotărari după cum urmează;
Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul IV/2021 atăt la partea de
venituri căt şi la partea de chel
Anexei nr.1,care face parte integrantă la prezenta
hotăra re;
1
e,O\'

* ttt

\ ) ţ,

t\

I

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL A l COMUNEI SĂLACEA

1.
2.
3.

Anexa nr.1 la HCL.35/02.06.2022.-

BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Venituri proprii
Sume defalc.din TVA ptr finantare chelt
descentralizate/dimunat trim IV
Sume defalc.din TVA ptr finantare chelt
descentralizate/ majorat trim li
TOTAL VENITURI S.F.

ADMINISTRATIE
d.c. bunuri si servicii
2. INVATAMANT
d.c. bunuri si servicii
Burse diminuat trim IV
Burse majorat trim li
3. SANATATE
d.c. bunuri si servicii
4
CULTURA,RELIGIE,RECREERE
d.c. bunuri si servicii
Alte cheltuieli
4. TRANSPORTURI
d.c. bunuri si servicii
1.

36.02.50
11.02.02

MII LEI
TOTALAN
252,00
-6,00

11.02.02

6,00
252,00

51.02
20
65.02
20
59
59
66.02
20
67.02
20
59
84.02
20

TOTAL CHELTUIELI S.F.

41,50
41,50
24,50
24,50
-6,00
6,00
115,00
115,00
51,00
50,00
1,00
20,00
20,00
252,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
1

Sume alocate din sumele obtinute în urma
scoaterii la licitatie a certificate de emisii de gaze
ptr.finantarea obiectivelor de investitii
TOTAL VENITURI S.D

43.02.44

280,00
280,00

2.

LOCUINTE,SERVICII, DEZVOLTARE
d.c. chelt de investitii
TOTAL CHELTUIELI S.D.

-\ - ,J

70.02

280,00

71

280,00
280,00

,
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SALACEA
NR. 2600 DIN 26.05.2022

REFERAT
Privind aprobarea rectificarii bugetului local
pe anul 2022
Conform Legii bugetului de stat nr.371/2022, a Legii Finantelor publice
nr.273/2006, adresa finante 464180/24.05.2022 au fost repartizari urmatorii indicatori care stau
la baza rectificarii bugetului local pe anul 2022

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4

4.

BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Venituri proprii
Sume defalc.din TVA ptr finantare chelt
descentralizate/dimunat trim IV
Sume defalc.din TVA ptr finantare chelt
descentralizate/ majorat trim li
TOTAL VENITURI S.F.
ADMINISTRATIE
d.c. bunuri si servicii
INVATAMANT
d.c. bunuri si servicii
Burse diminuat trim IV
Burse majorat trim li
SANATATE
d.c. bunuri si servicii
CULTURA,RELIGIE,RECREERE
d.c. bunuri si servicii
Alte cheltuieli
TRANSPORTURI
d.c. bunuri si servicii
TOTAL CHELTUIELI S.F.

36.02.50
11.02.02

MII LEI
TOTAL AN
252,00
-6,00

11.02.02

6,00
252,00

51.02

41,50

65.02

24,50

66.02
20
67.02

115,00

84.02

20,00

20

20
59
59

20
59

20

41,50

24,50
-6,00
6,00

115,00

51,00

50,00
1,00
20,00

252,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1

Sume alocate din sumele obtinute în urma
scoaterii la licitatie a certificate de emisii de gaze
ptr.finantarea obiectivelor de investitii

43.02.44

280,00

TOTAL VENITURI S.D

2.

LOCUINTE,SERVICII, DEZVOLTARE

70.02
71

d.c. chelt de investitii

TOTAL CHELTUIELI S.D.

Propun Consiliului local aprobarea rectificarii
indicatorilor de mai sus, la partea de venituri si cheltuieli

Salacea la, 26.05.2022

2

280,00

280,00

280,00

280,00

bugetului local, conform

(IROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
H O T Ă R A RE A Nr.36.din 2 iunie 2022.privind darea în folosinţă cu titlu gratuit al autoturismelor marca Dacia Logan,înmatriculat cu
numărul BH-6S-PCS,anul fabricaţiei 2006 şi BH-70-PCS,anul fabricaţiei 2006 către S.C.APA CANAL BORŞ
S.A.,pentru o mai bună desfăşurare a activităţii;
Avand în vedere;
proiectul de hotărare şi referatul de aprobare întocmit de primarul comunei în acest scop
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de contabilitate;
adresa înregistrată cu nr.2007 /20.04.2022 a S.C.APA CANAL BORŞ S.A. prin care solicită
darea în folosinţă cu titlu gratuit două autoturisme;
Înregistrarea în evidenţele financiar-contabile a intrării în gestiune a autoturismelor
marca Dacia Logan,avand numărul de înmatriculare;BH-65-PCS şi BH-70 PCS,ambele cu
anul de fabricaţie 2006 ;
Prevederile H.G.nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată a bunurilor
aparţinand instituţilor publice,cu modificările şi completările ulterioare,H.G.Nr.966/1998;
În temeiul prevederilor art.129 alin.l)lit.a),art.133 alin.1),art.139 alin.1),art.196 alin.l)lit.a),art.349 şi
350 din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
H O T Ă R A Ş T E;
Art.1.-Aprobă darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru o perioada nedeterminată a două bucăţi
autoturisme marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare BH- 65-PCS,anul fabricaţiei 2006 şi BH-70PCS,anul fabricaţiei 2006 către S,C,APA CANAL BORŞ S.A.,pentru o mai bună desfăşurarea a activităţii;
Art.2.(1)-Se aprobă încheierea unui contract de comodat privind transmiterea în folosinţă cu titlu
gratuit,menţionat la art.1.(2)Autoturismele menţionate la art.1 nu pot fi înstrăinate sau subînchiriaet;
(3)Cheltuielile privind întreţinerea,reparaţii,carburanţi,asigurarea şi rovignetă revin în totalitate
S.A.APA CANAL BORŞ S.A.;
Art.3.-Predarea-primirea autoturismelor se va facea pe bază de proces verbal încheiat între
Comuna Sălacea şi S.C.APA CANAL BORŞ S.A.;
Art.4.-Se împuterniceşte primarul Comunei Sălacea să semneze contractul de comodat şi procesul
verbal de predare-primire;
Art.5.-Secretarul general al comunei Sălacea va asiguare publicitatea şi comunicarea prezentei
hotărari instituţiilor şi persoanelor interesate;

IROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;
Nr ........... din ........................... RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la proiectul de hotărare privind darea în folosinţă gratuită al autoturismelor
marca Dacia Logan,înmatriculat cu numărul BH-65-PCS şi BH-70-PCS, anul fabricaţiei 2006 către
S.C.APA CANAL BORŞ S.A.,pentru o mai bună desfăşurarea a activităţii;
Ţinand cont de prevederile H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată
a bunurilor aparţinand instituţiilor publice,cu modificările şi completările ulterioare,şi
H.G.Nr.966/1998;
Propun;
Consiliului Local Sălacea aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a l autoturismelor marca Dacia
Logan înmatirculat cu numărul BH-65-PCS şi BH-70-PCS,anul fabricaţie 2006 cu o valoare de
inventar de 29812 lei,respectiv 31425 lei,disponibilizaţi,în baza art.349 şi 350 din OUG nr.57 /2019
privind Codul administrativ,cu modificările ulterioare către S.C.APA CANAL BORŞ S.A. pentru o mai
bună desfăşurare a activităţii şi calităţii de lucru;

RROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;
REFERAT DE APROBARE
Referitor la proiectul de hotărare privind darea în folosinţă gratuită al autoturismelor
marca Dacia Logan,înmatriculat cu numărul BH-65-PCS şi BH-70-PCS, anul fabricaţiei 2006 către
S.C.APA CANAL BORŞ S.A.,pentru o mai bună desfăşurarea a activităţii şi al Raportului de
specialiate din partea Compartimentului contabilitate;
Ţinand cont de prevederile H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată
a bunurilor aparţinand instituţiilor publice,cu modificările şi completările ulterioare,şi
H.G.Nr.966/1998;
se propune
Consiliului Local Sălacea aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a l autoturismelor marca Dacia
Logan înmatirculat cu numărul BH-65-PCS şi BH-70-PCS,anul fabricaţie 2006 cu o valoare de
inventar de 29812 lei,respectiv 31425 lei,disponibilizaţi,în baza art.349 şi 350 din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările ulterioare către S.C.APA CANAL BORŞ S.A. pentru o mai
bună desfăşurare a activităţii şi calităţii de lucru;
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În atenţia Domnului Primar Horvâth Bela
Stimate Domnule Primar

Subscrisa SC APA CANAL NORD VEST SA, cu sediul în Comuna Borş, localitatea
Borş, nr. 102, având cod unic de înregistrare RO272213 72 şi număr de înregistrare în Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor 15 I 988 / 2010, legal reprezentată prin domnul Balogh
Ferencz, în calitate de director general,
Prin prezenta vă adresăm rugămintea, ca în limitele posibilităţilor dumneavoastră, să
puneţi la dispoziţia subscrisei două autoturisme, necesare societăţii noastre, pentru desfăşurarea
activităţii de fumizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Mulţumindu-vă anticipat, în speranţa unei colaborări armonioase în continuare, vă
asigurăm de întreaga noastră consideraţie.
Cu deosebit respect,
Balogh Ferencz
Director General

:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNASĂLACEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

HOTĂRÂREA nr.37.din 02.06.2022
Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea
Consiliul Local al Comunei Să/acea, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară la data de
02.06.2022:
Analizând Referatul de aprobare întocmit de către Primarul comunei Sălacea, din care reiese
necesitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea structurii organizatorice a unităţii
administrativ-teritoriale Comuna Sălacea;
Examinând raportul de specialitate privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sălacea;
În baza avizului Comisiei pentru buget - finanţe,gospodărie comunală;
Văzând prevederile art. 61 O alin. (I) şi ale art. 611 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea structurii
organizatorice a unităţii administrativ-teritoriale, respectiv modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea;
Luând în considerare prevederile art. 404 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia se impune organizarea unei structuri
funcţionale cu atribuţii în gestiunea curentă a resurselor umane şi funcţiilor publice sau această
activitate să rezulte din denumirea unui compartiment, fiind astfel necesară modificarea denumirii
Compartimentului Financiar Contabil în Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane;
Având în vedere Dispoziţia privind încetarea, începând cu data de 02 iunie 2022, a raportului
de serviciu al domnului Sandor Jozsef - Endre, care a ocupat funcţia publică de referent, clasa III,
grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, potrivit prevederilor art.
516 lit. "b" Secţiunea a 3-a - Încetarea raportului de serviciu, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de necesitatea recrutării unui specialist cu atribuţii în asigurarea îndeplinirii în
conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul de stat, se impune
transformarea postului vacant din cadrul compartimentului menţionat anterior, de referent, clasa III,
grad profesional superior în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, conform
prevederilor art. 386 lit. "a", art. 387 alin. (1) lit. "c" şi art. 393 alin. (2) lit. "d", art. 407, coroborate
cu prevederile art. 409 alin. (3) lit. "b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c", art. 139 alin. (1) şi
ale art. 196 alin. (1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA ,În unanimitate de voturi pentru,
Hotărăşte:
Art.I Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Sălacea, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre respectiv, se modifică denumirea Compartimentului
Financiar Contabil în Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane şi se transformă postul
vacant de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului menţionat
anterior, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, potrivit
prevederilor art. 386 lit. "a", art. 387 alin. (1) lit. "c" şi art. 393 alin. (2) lit. "d", art. 407, art. 409 alin.
(3) lit. "b", coroborate cu prevederile art. 518, alin. (1) lit. "a" şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Sălacea, prin compartimentele de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Dosar cu hotărâri, Primarului Comunei Sălacea,
Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Sălacea şi se aduce la cunoştinţă
publică.

' '

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SĂLACEA,

Tatai Menyhert
-'

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din rfl.06.2022 cu următoarele voturi:
Total consil ri locali:
Prezenţi : /?
Pentru: 75
Împotrivă: -/...
Abţineri:

l

ROMÂNIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR
Nr. 2678 din 31.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sălacea
Consiliul Local al Comunei Sălacea, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară la data de
02.06.2022;
Având în vedere prevederile art. 404 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia se impune organizarea unei structuri
funcţionale cu atribuţii în gestiunea curentă a resurselor umane şi funcţiilor publice sau această
activitate să rezulte din denumirea unui compartiment, fiind astfel necesară modificarea denumirii
Compartimentului Financiar Contabil în Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane;
Luând în considerare Dispoziţia privind încetarea, începând cu data de 02 iunie 2022, a
raportului de serviciu al domnului Sandor Jozsef - Endre, care a ocupat funcţia publică de referent,
clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, potrivit
prevederilor art. 516 lit. "b" Secţiunea a 3-a - Încetarea raportului de serviciu, din O. U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de necesitatea recrutării unui specialist cu atribuţii în asigurarea îndeplinirii în
conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul de stat, se impune
transfom1area postului vacant din cadrul compartimentului menţionat anterior, de referent, clasa III,
grad profesional superior în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, confonn
prevederilor art. 386 lit. ''a", art. 387 alin. (I) lit. "c" şi art. 393 alin. (2) lit. "d", art. 407, coroborate
cu prevederile art. 409 alin. (3) lit. "b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) fit. "a", alin. (3) fit. "c ", art. 139 alin. ( 1 ) şi ale art. 196
alin. ( 1 ) fit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Propunem:
N
CONSILIULUI LOCAL AL C O M U EI SĂLACEA
Art. I Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului Comunei Sălacea, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 şi Anexei
nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre respectiv, modificarea denumirii
Compartimentului Financiar Contabil în Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane şi
transformarea postului vacant din cadrul compartimentului menţionat anterior, de referent, clasa III,
grad profesional superior, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, potrivit
prevederilor art. 386 lit. "a", art. 387 alin. (I) lit. "c" şi art. 393 alin. (2) lit. "d", art. 407, art. 409 alin.
(3) lit. "b", coroborate cu prevederile art. 5 I 8, alin. (1) lit. "a" şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Sălacea, prin compartimentele de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Dosar cu hotărâri, Primarului Comunei Sălacea,
Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Sălacea şi se aduce la cunoştinţă
publică.

ff'o/t
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA
SĂLACEA
Nr. 2679 din 02.06.2022

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sălacea

În baza prevederilor a1t. 129, alin. (I) lit. "a", alin. (3) lit. "c", art. 139 alin. (I) şi ale a1t.
196 alin. (I) lit. "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederi care
reglementează atribuţiile consiliului local cu privire la aprobarea, în condiţiile legii, la propunerea
primarului, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului;
A vând în vedere prevede1ile art. 404 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modifică1ile şi completă1ile ulterioare, conform căruia se impune organizarea unei structuri
funcţionale cu atribuţii în gestiunea curentă a resurselor umane şi funcţiilor publice sau această
activitate să rezulte din denumirea unui compartiment;
Luând în considerare Dispoziţia privind încetarea, începând cu data de 02 iunie 2022, a
raportului de serviciu al domnului Sandor Jozsef - Endre, care a ocupat funcţia publică de referent,
clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, potrivit
prevederilor a1t. 516 lit. "b" Secţiunea a 3-a - Încetarea raportului de serviciu, din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulte1ioare;
Ţinând cont de necesitatea recrutării unui specialist cu atribuţii în asigurarea îndeplinirii în
conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul de stat;
Este necesară modificarea denumi1ii Compartimentului Financiar Contabil în
Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane şi transformarea postului vacant din cadml
compartimentului menţionat anterior, de referent, clasa III, grad profesional superior în funcţia
publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, potiivit prevederilor
art. 386 lit. "a", art. 387 alin. (I) lit. "c" şi art. 393 alin. (2) lit. "d", art. 407, ait. 409 alin. (3) lit.
"b", coroborate cu prevederile art. 518, alin. (I) lit. "a" şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Astfel, pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţii legale, se impune modificarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea
conform proiectului de hotărâre.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA
SĂLACEA
Nr. 2680 din 02.06.2022

Aprob,
HORVATH BELA
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RAPORT DE SPECIALITATE

ff

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sălacea

În baza prevederilor art. 129, alin. (1) fit. "a", alin. (3) fit. "c ", art. 139 alin. (1) şi ale art. 196
alin. (1) fit. "a" din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederi care
reglementează atribuţiile consiliului local cu privire la aprobarea, în condiţiile legii, la propunerea
primarului, a organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului;
Analizând Referatul de aprobare întocmit de către P1imarul comunei Sălacea, precum şi
proiectul de hotărâre din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea structurii
organizatorice a unităţii administrativ-teritoriale, respectiv modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea;
Ţinând cont de prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi de
prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Din punct de vedere al opo1tunităţii: în prezent, aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Sălacea funcţionează având la bază o organigramă proprie structurată pe 8 compartimente. Astfel, în
organigramă, sunt un număr de 22 posturi, din care: 2 funcţii de demnitaii, 9 funcţii publice - unul
fiind de conducere (secretarul unităţii administrativ teritoriale) şi 8 funcţii publice de execuţie, iar
restul posturilor au natură contractuală, respectiv 11 funcţii iar în mma propunerilor privind
modificarea organigramei şi a statului de funcţii, precizăm că aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Sălacea va avea în organigramă tot un număr de 22 posturi.
Având în vedere prevede1ile at1. 404 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia se impune organizarea unei structuri funcţionale
cu atribuţii în gestiunea curentă a resurselor umane şi funcţiilor publice sau această activitate să rezulte
din denumirea unui compartiment;
Luând în considerare Dispoziţia p1ivind încetarea, începând cu data de 02 iunie
rapo11ului de serviciu al domnului Sandor Jozsef - Endre, care a ocupat funcţia publică de
clasa III, grad profesional superior în cadrul Compat1imentului Financiar Contabil,
prevederilor art. 516 lit. "b" Secţiunea a 3-a - Încetarea raportului de serviciu, din O.U.G. nr.
p1ivind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

2022, a
referent,
potrivit
57/2019

Ţinând cont de necesitatea recmtării unui specialist cu atribuţii în asigurarea îndeplinirii în
conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul de stat;

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA
SĂLACEA

Este necesară modificarea denumirii Compartimentului Financiar Contabil în Compartiment
Financiar Contabil, Resurse Umane, cu precizarea faptului că funcţionarii publici vor fi numiţi în
cadrul compartimentului potrivit prevederilor art. 518, alin. (I) "a", alin. (2) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cadrul acestui
compartiment, vor fi preluate atribuţiile privind gestiunea curentă a resurselor umane şi funcţiilor
publice de către funcţionarul public care ocupă funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I,
grad profesional asistent;
Totodată, se impune şi transformarea postului vacant de referent, clasa III, grad profesional
superior din cadrul compartimentului menţionat anterior, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad
profesional superior, conform prevederilor art. 386 lit. "a", art. 387 alin. (I) lit. "c" şi art. 393 alin. (2)
lit. "d", art. 407, coroborate cu prevederile art. 409 alin. (3) lit. "b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, cu încadrarea în numărul maxim de
posturi aprobat pentru unitatea administrativ teritorială Comuna Sălacea şi în fondurile bugetare anuale
alocate, se impune modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei
Sălacea, conform raportului de specialitate şi a proiectului de hotărâre.
Din punct de vedere al legalităţii: se constată că actul administrativ întruneşte condiţiile de
fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, privind
normele de tehnică legislativă.
Drept pentru care supunem dezbaterii Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii, pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sălacea,
confom1 Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5, anexe care fac parte
integrantă din prezentul raport de specialitate.
Racz Andrea
Consilier

R0'1t\.NIA
JUDEŢUL BIIIOR
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Oenmilari

PERSONAL CONTRACTUAL

IConducerf

Execuţie

Total

19

22

din cart funcţii publict

,,.,.,c,

HOJ1

I
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI S.\LACEA

T

li

Stat de funcţii

Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Să/acea

Nr.
crt.

Numele, prenumele/
vacant, temporar vacant

Funcţia de
demnitate
Structura
publică

1 HORVĂTH Bela

DEMNITAR

PRIMAR

2

DEMNITAR

VICEPRIMAR

V I D A Attila

Functia publică
de conducere

de execuţie

..;

Gradul
profe
sional

o

secretar ge11eral al
Comu11ei Să/acea

T A T A l Menyhert Tibor

A n = a 2 la HCL n,.

-

..

Funcţia contractuală

.: ::
z-;;

-

0

de conducere

r

022

de execuţie

Treapta
profes. /
!!rad

consilier primar

IA

s

consilier

I

s

Nivelul
studiilor

Grad li

Cabinet Primar

I

4 vacant

Compartiment Registratură si Relaţii cu Publicul

I

111war posc: ru::;u/\ 1:.rzseoe1.
suspendai crestere copil

SIMON Ioan - Adrian

<.,J1v1

Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane
6 A V R A M Lucia

con1abiU1atc

referent

III

superior

M

7 vacant

contab. mlpunerc

consilier

I

superior

8 ROBOTIN Nora

im p o t.itc $i ta.JI.C

consilier
consilier achiziţii
publice

I

principal

s
s

I

asistent

s

SZEGECS Mignon-Imola

achlz.publice.
resurse umane

Compartiment Mediu
10 BARABAS Bama

consilier

I

asistent

Compartiment Cultură
11 SZUCS Gyorgy-Aron

s

consilier

I

s

consilier

II

s

Compartiment After School
12 SZANTO J udith
13 S Z A B O Irma - lren

îngrijitor

Compartimellt Agricol

M;G

Obs.

14

N A G Y Szabolcs-Lajos

Nr.
crt.

Numele, prenumele/
vacant, temporar vacant

Funcţia de
demnitate
Structura
publică

consilier
Functia publică
de conducere

I

de execuţie

I

.."'..
u

principal
Gradul
profesional

s

=

..
-=
.!z 1ţ ;
-

0

Functia contractuală
de conducere

de execuţie

Treapta
profes. /
e.rad

Nivelul
studiilor

Obs.

Compartiment Asistenţă Socială
15 R A C Z A n d r e a

consilier

I

principal

s

16

consilier

I

asistent

s

TATAI Laura-Andreea

9 posturi asisten(i personali
Compartiment Servicii Auxiliare

Şet tonnaţ1e
pompieri

17 S Z A N T O i m r e

M;G

18

K U R I L L A Alexandru

muncitor calificat I

I

M;G

19

K U N C S E R Istvan

muncitor calificat I

I

M;G

20

L E C Z Attila - I m r e

muncitor calificat I

I

M;G.

şofer

I

M;G

22

R E N C S I K Erzsebet

21

M E Z O Ferencz

Funcua

îngrijitor

Numar posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. functii demnitari

2

o

Nr. total de functii publice

8

1

9

1

1
8

o

Nr. total de inalti functionari publici
Nr. total de functii publice de conducere
Nr. total de functii publice de executie

1
7

Nr. total de functii contractuale de conducere
Nr. total de functii contractuale de executie

11

o

21

Nr. total de functii din institutie
Numtir maxim de posturi potrivit pct. I di11 A11ex11 1/1 O.U.G. NR. 63/!(}/()
modi/icatii şi completntti

Numărul angaja1ilor - asislenti personali ai persoanelor cu h a n d i e a p 4 / _

/I

I

PRIMAR

14

/._ . , t

o
o

2

o

o
o

11

o

1

22

Modificări potrivit HCL 11r. _ / _.06.2022:

M;G

I. Modificarea denumirii Compartimemului Financiar Contabil Îl1
Compartiment Financiar Contabil. Resurse Umane. potrivit
prevederilor art. 518. alin. {I) ··a". alin. (2) din OUG nr. 57/20/9
privind Codul administrativ. CIi modificările şi completările ulterioare:
2. Transformarea postu/11i vacant de referent. clasa III. grad profesional
s11perior din cadnd Compartiment Financiar Contabil. Res11rse Umane,
Îllji111cfia publică de consilier. clasa I. grad profesional s11perior.
conform prevederi/or art. 386 fit. ··a··. art. 387 alin. (I) lit. ··c · şi art.
393 alin. (2) lit. "d". art. 407. coroborate cu prevederile a n 409 alin.
(3) Iii. "b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. cu
modificările şi completările 11/terioare.

22
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COMUNA SĂLACEA

STAT DE FUNCŢII

şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea

Func r·
n pu b r1ce- OUG nr. 57/2019 ; L 153/2017
Nr.
crt.

Funcţia publică

Nivel
studii

Grad profesional

Număr posturi

Funcţii publice de conducere

I

Secretar general al Comunei Sălacea

s

I

Tota/funcţii publice de conducere

1

Funcţii publice de execuţie
2

Consilier

3

Consilier

4

Consilier

5

Consilier achiziţii publice

s
s
s
s

6

Referent

M

superior

I

principal

3

asistent

2

asistent

I

superior

I

Total funcţii publice de execuţie

8

Total funcţii publice

9

PRI
HORVMJi1t5 \_

SECRET AR GENERAL AL C

UNE
/
Tibor

ALA CEA

ROMÂNIA
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STAT DE FUNCŢII

şi număr de personal al aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea

Nr.crt.

Functii cu contract individual de munca
Treapta/
Nivel
Grad
Nr.posturi
Studii
profesional

Funcţia
consilier al primarului

s

2

consilier

s

3

consilier

s

4

şef formaţie pompieri

M

5

şofer

M

6

îngrijitor

M;G

7

muncitor calificat I

M;G

I

Total funcţii cu contract individual de muncă

PRIIJ_
HORVtrJva

Conducere

Execuţie
I

IA

I

2

2

II

I

I

I

I

I

I

I
I

I

2

2

3

3

11

11

SECRET AR GENERAL AL COMUNE3J1\'LACEA

'1

TATAI Meu

t Tiboy

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂLACEA

H O T Ă R Â R E NR.38
DIN 02.06.2022
pentru modificarea Anexei Nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din
11.04.2022 pentru modificarea Anexei Nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local
nr. 70 din 13.09.2021 privind asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea
fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea
contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile actualizate pentru
proiectul „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea, judetul Bihor"
Recunoscând necesitatea şi oportunitatea proiectului „Realizarea capacităţii
de producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea, judetul
Bihor" '
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 11.04.2022 pentru
modificarea Anexei Nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 13.09.2021
privind asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru
implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele
eligibile actualizate pentru proiectul „Realizarea capacităţii de producţie a energiei
termice din energie geotermală în comuna Sălace judetul Bihor",
În baza metodolgiei de elaborare a analizei cost-beneficiu aferente
proiectului „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălace judetul Bihor";
Luând în considerare argumentele prezentate în expunerea de motive a
Domnului Primar, care pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri;
A vând în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul
Consiliului Local al Comunei Sălacea;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Sălacea, în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;

a
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂLACEA

Ţinând cont de raportul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local,
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.139 alin.(!) coroborat cu
art.5 lit. ee) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei Nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local
nr. 31 din 11.04.2022 pentru modificarea Anexei Nr. 1 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 70 din 13.09.2021 privind asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea
fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii
cheltuielilor altele decât cele eligibile actualizate pentru proiectul „Realizarea
capacităţii de producţie a energiei term ice din energie geotermală în comuna
Sălacea, judetul Bihor'', cu Anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Comunei Sălacea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
- Primarul Comunei Sălacea;
-AMPOIM.

Contrasemne

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂLACEA

Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 din 02.06.2022

Nr.
Cost total al investiţiei
crt.
(exclusiv TVA)
1. Costul total al investiţiei, din care:
2. Cheltuieli de natură eligibilă
3. Cheltuieli de natură neeligibilă

Nr.
Cost total al investiţiei
crt.
(exclusiv TVA şi cheltuieli diverse şi neprevăzute)
1. Costul total al investiţiei, din care:
2. Cheltuieli de natură eligibilă
3. Cheltuieli de natură neeligibilă
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.

Cheltuieli eligibile, cu intensitatea ajutorului
(exclusiv TVA şi cheltuieli diverse şi neprevăzute)
Cheltuieli eligibile, cu intensitatea ajutorului, din
care:

FEDR

Bugetul de stat
Contribuţia beneficiarului 2%

Valoare (lei)
19.711.825,07
17.329.193,44
2.382.631,63

Valoare (lei)
18. 089 .2 78,44
17.329.193,44
760.085

Valoare (lei)
15.790.683,21
13.422.080, 73
2.052. 788,82
315.813,66

I

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
Nr.2599 din 26 mai 2022.RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei Nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din
11.04.2022 pentru modificarea Anexei Nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 70
din 13.09.2021 privind asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului
financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor
altele decât cele eligibile actualizate pentru proiectul „Realizarea capacităţii de
producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea, judetul
Bihor"

Având în vedere cererea de clarificări cu nr. 4 din data de 16.05.2022, emisă de
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru proiectul „Realizarea capacităţii
de producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea, judetul
Bihor", cu codul SMIS 130517,

conform căreia beneficiarul trebuie să prezinte

hotărârea consiliului local prin care se aprobă asigurarea cofinanţării proiectului,
asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii
cheltuielilor altele decât cele eligibile actualizate, astfel încât să includă şi valorile
modificate,
Având în vedere hotărârea Consiliului Local nr. nr. 31 din 11.04.2022 pentru
modificarea Anexei Nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 13.09.2021 privind

asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea
proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile actualizate
pentru proiectul „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea, judetul Bihor",
În baza metodolgiei de elaborare a analizei cost-beneficiu aferente proiectului
„Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna
Sălacea, judeţul Bihor", prin ajustarea valorii investiţiei (în sensul scăderii) cu valoarea
TVA şi a cheltuielilor diverse şi neprevăzute, fiind obţinute următoarele valori:
Nr.
crt.
1.
2.

Cost total al investiţiei
(exclusiv TVA)
Costul total al investiţiei, din care:
Cheltuieli de natură eligibilă
Cheltuieli de natură neeligibilă

Nr.
crt.
1.

2.
3.

Cost total al investiţiei
(exclusiv TVA şi cheltuieli diverse şi neprevăzute)
Costul total al investiţiei, din care:
Cheltuieli de natură eligibilă
Cheltuieli de natură neeligibilă

Nr.
crt.
1.

Cheltuieli eligibile, cu intensitatea ajutorului
(exclusiv TVA şi cheltuieli diverse şi neprevăzute)
Cheltuieli eligibile, cu intensitatea ajutorului, din care:

15.790.683,21

4.

FEDR
Bugetul de stat
Contributia beneficiarului 2%

13.422.080, 73
2.052. 788,82
315.813,66

3.

2.
3.

Valoare (lei)
19. 711.825,07
17.329.193,44
2.382.631,63

Valoare (lei)

18.089.278,44
17.329.193,44
760.085

Valoare (lei)

Ţinând cont de raportul consultativ al com1s1e1 de specialitate din cadrul
Consiliului Local,
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1) coroborat cu art.5
lit. ee) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUN
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
Adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei Nr. 1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 31 din 11.04.2022 pentru modificarea Anexei Nr. 1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 70 din 13.09.2021 privind asigurarea cofinanţării proiectului,
asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii
cheltuielilor altele decât cele eligibile actualizate pentru proiectul „Realizarea capacităţii
de producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea, judetul
Bihor".

IROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
H O T Ă R A R E A Nr.39.din 2 iunie 2022.Privind aprobarea proiectului Reabilitare energetică a şcolii gimnaziale Balasko Nandor din
localitatea Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor,în cadrul apelurilor de proiecte din Componenţa
10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă(PNRR)
2022:

Consiliul Local al comunei Sălacea întrunită în şedinţa ordinară de lucru din data de 2 iunie

Avand în vedere;
raportul de specialitate întocmit de doamna Avram Lucia din partea
Compartimentului de contabilitate privind aprobarea depunerii proiectului
Reabilitare energetică a şcolii gimnaziale Balasko Nandor din localitatea
Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor,în cadrul apelurilor de proiecte din
Componenţa 10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi
rezilienţă(PNRR);
referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Sălacea în acest scop;
nota de fundemnatre şi desCcrierea succintă a proiectului rezilienţă(PNRR);
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1) coroborat cu art.5 fit. ee) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRAŞTE:
Art.1.-Se aprobă depunerea proiectului Reabilitare energetică a şcolii gimnaziale Balasko
Nandor din localitatea Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor,în cadrul apelurilor de proiecte din
Componenţa 10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă(PNRR).Art.2.-Se aprobă Anexa 1,Nota de fundamentare a investiţiei Reabilitare energetică a şcolii
gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor.Art.3.-Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului de Reabilitare energetică a şcolii
gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor.Art.4.-Comuna Sălacea se angajează să finanţeze toate sumele,reprezentand cheltuieli care
ar putea fi declarate neeligibile,rezultate din documentaţiile tehnico - economice/contractele de
lucrări,ce pot apăraea pe durata implementării proiectului de Reabilitare energetică a şcolii
gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor.Art.5.-Se aprobă Anexa 11,descrierea sumară a investiţiei Reabilitare energetică a şcolii
gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor.Art.6.-Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija secretarului general alUAT Sălacea şi se
comunică in MOF Local.Contrasemnează,
Secretar general J'AT,
/
Tatai i r /

..,

r

PRIMĂRIA COMUNEI
SALACEA
Nr. 2387 din 17.05.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului " Reabilitare energetica a
scolii gimnaziale Balasko Nândor din localitatea Salacea, corn. Salacea, jud. Bihor" în cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/ClO, componenţa 10 - Fondul Local prin Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei, este inclusă obiectivul de investiţie cu
privire la Reabilitarea energetica a scolii gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Salacea, corn.
Salacea, jud. Bihor
În data de I O mai 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 467 bis, părea I
Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022 pentru
aprobarea Ghidului specific -

Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional

de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C I O, componenta l O - Fondul
local. Conform acestui Ghid unităţile administrative teritoriale pot obţine finanţare în mai multe
domenii, fiind încadraţi într-un buget maxim eligibil. Având în vedere necesitatea de imbunatatire a
peformantei energetice a cladirii scolii generale din centrul de comuna se doreste aplicarea cu un
proiect de reabilitare energetica la program.
Fundamentarea necesităţii reabilitarii energetice a cladirii consta in ceea ce priveste modul
general de necesitate, in contextul actual de criza energetica, cand pretul energiei a ajuns la cote care
in urma cu 2-3 ani erau inimaginabile, coroborat cu tendintele si politicile nationale si internationale
pe termen mediu si lung privind protectia mediului si a reducerii consumului de energie concretizat
prin pactul international „Green Deal" este imperios necesar reabilitarea energetica a cladirilor vechi
care nu au o eficienta eneregetica coraspunzatoare. Din perspectiva admininstratiei locale, pe langa
necesitatile generale invocate, un aspect foarte important este reducerea cheltuielilor legate de energia
utilizata pentru functionarea constructiei, care si înainte de cresterea exponentiala a preturilor de
energie reprezenta o povara grea bugetului local al Comunei.

PRIMĂRIA COMUNEI
SALACEA
Oportunitatea demersului este dată de posibilitatea de accesare a fondurilor europene
nerambursabile aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte
PNRRJ2022/C 1O, componenta 1O -

Fondul local, Investiţia 1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor

publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ),
fonduri indisponibile din alte surse la ora actuala.
A vând în vedere faptul că prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă se poate depune
cerere de finanţare în vederea realizarii investitiei Reabilitarea energetica a scolii gimnaziale Balasko
Nandor din localitatea Salacea, corn. Salacea, jud. Bihor, propun Consiliului Local al comunei Salacea
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului " Reabilitarea energetica a
scolii gimnaziale Balasko Nândor din localitatea Salacea, corn. Salacea, jud. Bihor" în cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C 1O, componenţa 1O - Fondul Local prin Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă.

Intocmit,
Contabil,
Avram Lucia

PRIMĂRIA COMUNEI
SALACEA
Nr. 2387 din 17.05.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului" Reabilitare energetica a
scolii gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Salacea, corn. Salacea, jud. Bihor" în cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/ClO, componenţa 10 - Fondul Local prin Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei, este inclusă obiectivul de investiţie cu
privire la Reabilitarea energetica a scolii gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Salacea, corn.
Salacea,jud. Bihor
În data de I O mai 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 467 bis, părea I
Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022 pentru
aprobarea Ghidului specific -

Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional

de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C I O, componenta I O-

Fondul

local. Conform acestui Ghid unităţile administrative teritoriale pot obţine finanţare în mai multe
domenii, fiind încadraţi într-un buget maxim eligibil. Având în vedere necesitatea de imbunatatire a
peformantei energetice a cladirii scolii generale din centrul de comuna se doreste aplicarea cu un
proiect de reabilitare energetica la program.
Fundamentarea necesităţii reabilitarii energetice a cladirii consta in ceea ce priveste modul
general de necesitate, in contextul actual de criza energetica, cand pretul energiei a ajuns la cote care
in urma cu 2-3 ani erau inimaginabile, coroborat cu tendintele si politicile nationale si internationale
pe termen mediu si lung privind protectia mediului si a reducerii consumului de energie concretizat
prin pactul international „Green Deal" este imperios necesar reabilitarea energetica a cladirilor vechi
care nu au o eficienta eneregetica coraspunzatoare. Din perspectiva admininstratiei locale, pe Ianga
necesitatile generale invocate, un aspect foarte important este reducerea cheltuielilor legate de energia
utilizata pentru functionarea constructiei, care si înainte de cresterea exponentiala a preturilor de
energie reprezenta o povara grea bugetului local al Comunei.

PRIMĂRIA COMUNEI
SALACEA
Oportunitatea demersului este dată de posibilitatea de accesare a fondurilor europene
nerambursabile aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C I O, componenta 1O -

Fondul local, Investiţia I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor

publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ),
fonduri indisponibile din alte surse la ora actuala.
Având în vedere faptul că prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă se poate depune
cerere de finanţare în vederea realizarii investitiei Reabilitarea energetica a scolii gimnaziale Balasko
Nandor din localitatea Salacea, corn. Salacea, jud. Bihor, propun Consiliului Local al comunei Salacea
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului " Reabilitarea energetica a
scolii gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Salacea, corn. Salacea, jud. Bihor" în cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C I O, componenţa I O - Fondul Local prin Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă.

PRIMĂRIA COMUNEI
SALACEA
Nr. 2386 din 17.05.2022
REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului " Reabilitare energetica a
scolii gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Salacea, corn. Salacea, jud. Bihor" în cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/ClO, componenţa 10 - Fondul Local prin Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă
În data de I O mai 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 467 bis, parea r
Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022 pentru
aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national
de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/CJO, componenta I O- Fondul
local.
Conform acestui Ghid unităţile administrative teritoriale pot obţine finanţare în mai multe
domenii, fiind încadraţi într-un buget maxim eligibil. Având în vedere ca s-a creat oportunitatea de a
obtine fonduri nerambursabile pentru reabilitarea energetica a scolii din Salacea a carei cheltuieli de
intretinere cu energia au crescut exponential in ultima perioada, consideram necesar încercarea de a
obtine respectivele fonduri.
Având în vedere faptul că prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă se poate depune
cerere de finanţare în vedereae reabilitarii constructiei scolii din Salacea, reducand astfel cheltuielile
de functionare, propun Consiliului Local al comunei Salacea adoptarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare energetica a scolii gimnaziale Balasko Năndor din
localitatea Salacea, corn. Salacea, jud. Bihor" în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/CI0,
componenţa I O- Fondul Local prin Planul Naţional de dresare şi Rezilienţă.
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Anexa 2
DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
Titlu apel de proiect: Reabilitarea energetică a şcolii gimnaziale Balasko Nandor din
localitatea Sălacea,com.Sălacea,j ud.Bihor
I. Situţia actuală:
Obiectivul proiectului o reprezinta cladirea scolii gimnaziale din resedinta de
comuna. Edificata in anul 1965, conform extrasului de carte funciara, constructia se
incadreaza in cls. de risc seismic CRs.111. cu un consum anual de energie de 319
kWh/an/mp.
2. Necesitatea si oportunitatea investitiei:
Din perspectiva admininstratiei locale a comunei Salacea, pe langa necesitatile
generale invocate, un aspect foarte important este reducerea cheltuielilor legate de
energia utilizata pentru functionarea constructiei, care si inainte de cresterea
exponentiala a preturilor de energie reprezenta o povara grea bugetului local al
Comunei.
Oportunitatea demersului este dată de posibilitatea de accesare a fondurilor
europene nerambursabile aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/Cl0, componenta 10 - Fondul local,
Investiţia 1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi
serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ), fonduri
indisponibile din alte surse la ora actuala
3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local:
Investiţia pentru care dorim să aplicăm în cadrul prezentului proiect este în corelare cu
proiecte deja implementate la nivel local, precum: "Infrastructure setting of the
environment in the protected areas in Bihor and Hajdu- Bihar/Amenajarea infrastructurii
de mediu în ariile protejate din Bihor şi Hajdu- Bihar" HURO 0802/087 _AF si Proiect
integrat: modernizare şi asfaltare străzi, renovare clădire pentru înfiinţare centru de
îngrijire a copiilor tip „After school" în localitatea Sălacea, dotare cămin cultural,
localitatea Otomani, comuna Sălacea, judeţul Bihor.
4. Corelarea cu proiecte în curs de implementare la nivel local:
From One bridge to another - De la un pod la altul - Fidtol hidig- ROHU 115
5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanţare:
Tinand cont de prevederile Ghidului de finantare nu se poate aplica la alte proiecte in
runda I de finantare.
6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:

Anexa la HCL nr
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In mod direct cel mai pozitiv efect prin realizarea proiectului va fi aducerea la
valoarea arhitecturala meritata a unei cladiri din patrimoniul comenuei care ofera
servicii publice cetatenilor, astfel incat costurile esentiale de functionare sa scada
semnificativ, contribuind totodata la protejarea mediului inconjurator.
7. Modul de îndeplinire a condiţiilor aferente investiţiilor:
În sensul prezentei propuneri proiectul va asigura alinierea proiectului propus cu
cerinţele ghidului de finantare pentru PNRR CI O-Fond local. Cladirea scol ii
generale din Salacea este o cladire publica cu funcţiuni de furnizare/prestare a
serviciilor publice educationael. In conformitate cu informatiile primite de la
specialiasti, respectiv expertul tehnic si auditorul eneregetic, se constata ca
proiectul se plieaza perfect pe cerintele ghidului de finantare.
8. Descrierea procesului de implementare:
Constituirea echipei de implementare
Contractarea serviciilor de consultanta
Contractarea serviciilor de proiectare (DALI si PT+Dde)
Recepţia documentaţiilor
Verificarea tehnica a Proiectului tehnic
Organizarea procedurilor de achizitie pentru lucrari, cu respectarea principiilor si
prevederilor pentru Achizitii Publice Verzi
Semnarea contractului de lucrari
Derularea contractului de lucrari
Receptia lucrarilor
lnchiderea proiectului si decontarea cheltuielilor
Raportarea finala catre finantator
9. Alte informatii:
Maturitatea proiectului: S-a semnat contractul de servicii pentru consultanta si s-au
receptionat studiile specifice, respectiv expertiza tehnica si audit energetic.

Anexa I la HCL nr /

-

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Titlu apel
proiect

I.

2.

3.

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă,
Componenta JO-Fondu/Local, Investiţia / . 3 Reabilitare energetica a scolii gimnaziale
Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a
Balasko Nandor din localitatea Salacea, corn.
îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul
Salacea, jud. Bihor
unitătilor administrativ-teritoriale
Descrierea
Comuna Sălacea este situată în partea de nord-vest a României, iar în cadrul judeţului
Bihor se află în partea de nord, în vecinătatea judeţului Satu-Mare. Din punct de vedere
i
a
actuale (date administrativ, de comuna Sălacea aparţine şi satul Otomani. Suprafaţa totală 6439
ba. Din care teren arabil 4340 ha, pentru cosit 598 ha, păşune 662 ha, viticol+livadă 126
statistice,
elemente
na, restul drumuri, ape, intravilan. Numarul de locuitori al comunei se situeaza intre 3200specifice,
3400 de persoane, din care 75% sunt stabiliti in resedinta de comuna iar restul de 25% in
etc.)
satul Otomani.

r ; ti l

Necesitatea
si
oportunitate
a investiţiei
pentru care
se aplică

Corelarea cu
proiecte deja
implementat
e la nivel
local

Obiectivul proiectului o reprezinta eficientizarea cladirii scolii gimnaziale din resedinta
de comuna. Edificata in anul 1965, conform extrasului de carte funciara si a Expertizei
ehnice de rezistenta, constructia are o suprafata construita de 584 mp si desfasurata de
1168 mp, dispus pe doua nivele in regim P+E.
n conformitate cu studiile receptionate, respectiv Expertiza tehnica si Auditul
energetic, se evidentieaza ca in momenul de fata constructia, a carei reabilitari
energetice face obiectul prezentului proiect d.p.d.v. a rezistentei si staticii este într-o
tare buna incadrandu-se în categoria de risc seismic CRs.III, iar cu privire la eficienta
energetica se evidentieaza necesitatea imbunatatirii acestuia tinand cont de rezultatele
auditului, respectiv clasa de eficienta D cu un consum anual de energie de 319
KWhlmp.
n ceea ce priveste modul general de necesitate, in contextul actual de criza energetica,
ţand pretul energiei a ajuns la cote care in urma cu 2-3 ani erau inimaginabile,
coroborat cu tendintele si politicile nationale si internationale pe termen mediu si lung
privind protectia mediului si a reducerii consumului de energie concretizat prin pactul
international „Green Deal" este imperios necesar reabilitarea energetica a cladirilor
rvechi care nu au o eficienta eneregetica coraspunzatoare. Din perspectiva
admininstratiei locale, pe langa necesitatile generale invocate, un aspect foarte
important este reducerea cheltuielilor legate de energia utilizata pentru functionarea
constructiei, care si înainte de cresterea exponentiala a preturilor de energie reprezenta
o povara grea bugetului local al Comunei.
Oportunitatea demersului este dată de posibilitatea de accesare a fondurilor europene
nerambursabile aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022/C 1O, componenta l O- Fondul local, Investiţia I.3 - Reabilitarea
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul
unitătilor administrativ-teritoriale), fonduri indisponibile din alte surse la ora actuala
Demersul este corelat cu următoarele proiecte implementate:
- "Infrastructure setting of the environment in the protected areas in Bihor anc
Hajdu- Bihar/Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor şi
Hajdu- Bihar" HURO 0802/087_AF
- Proiect integrat: modernizare şi asfaltare străzi, renovare clădire pentru
înfiinţare centru de îngrijire a copiilor tip „After school" în localitatea Sălacea,
dotare cămin cultural, localitatea Otomani, comuna Sălacea, judetul Bihor.

5.

6.

7.

wvc: uua este corelat cu urmatoarut proiect attat m implementare·
proiecte în
- From one bridge to another - De la un pod la altul - Hidt61 hidig-ROHUl 15
curs de
implementar
e de la nivel
local
Corelarea cu rrinand cont de prevederile Ghidului de finantare si de limitarile financiare prevazute in
celelalte
ceasta, in prima runda Comuna Salacea nu poate aplica pentru alte proiecte finantabile
proiecte
prin PNRR Cl0-Fond local
pentru care
se aplică la
finantare
Efectul
În contextul expus, ca urmare a realizarii investitiei in mod indirect se va
pozitiv
contribui
la reducerea necesarului de energie utilizat la nivel national, contribuind
previzionat
totodata
semnificativ
la scaderea emisiilor de noxe si a poluarii generale a mediului, ca
prin
realizarea
efect a productiei energiei conventionale. Consumul mai mic implica un necesar mai
obiectivului
mic, care implica o reducere a productiei. In mod direct cel mai pozitiv efect prin
de investiţii
realizarea proiectului va fi modernizarea si eficientizarea energetice a unei cladiri din
patrimoniul comunei care ofera servicii publice cetatenilor, astfel incat costurile
esentiale de functionare sa scada semnificativ, contribuind totodata la protejarea
mediului inconjurator.
Modul de
îndeplinire a
conditiilor
aferente
investiţiilor

·n sensul prezentei propuneri proiectul va asigura alinierea proiectului propus cu
cerinţele ghidului de finantare pentru PNRR Cl0-Fond local.
Cladirea scolii generale dim Salacea este o cladire publica cu funcţiuni de
furnizare/prestare a serviciilor publice educationale.
n conformitate cu informatiile prezentate in studiile de specialitate, respectiv Expertiza
ehnica si Auditul energetic, se constata ca proiectul se plieaza perfect pe cerintele
ghidului de finantare.
Constructia care face obiectul proiectului conform extrasului de Carte funciara si a
expertizei tehnice a fost construit in anul 1965 (<201 O) si se incadreaza in clasa de risc
eismic III (>Crsl si II) avand o stare tehnica constructiva in general buna, fara a fi
afectate elemente de rezistenta.
n urma executiei lucrarilor consumul de energie primara se va reduce cu cel putin 30%
focluzand lucrari care vor necesita autorizatie de construire si unde lucrarile care nu tin
in mod direct de imbunatatirile energetice nu vor depasi 10% din valoarea totala a
costurilor. Solutiile tehnice de reabilitare vor fi detaliate la momentul elaborarii
D.A.L.I. in cadrul caruia se va alege varianta cea mai optima d.p.d.v tehnico-financiar.
De toata peioada de implementare se va tine cont si se va respecta principiul DNSH.
nvestiţia propusă este aliniată cu Strategia de Dezvoltare a Locala 2021-2027,
iregasindu-se la pag. 135 din documentul strategic de planificare.
Suma maximă eligibilă este de 440 de euro/mp suprafata construita desfasurata, fără
TV A, conform Ghidului de finantare.

8.

Descrierea
s ocesului
implementar
e

nterventiile necesare asupra cladirii pentru atingerea scopului de a reduce consumul de
nergie primara se estimeaza la 400,95 euro/mp fara TVA, suma ce reprezinta 91,12%
din pretul unitar maximal prevazut in Ghidul de finantare. Tinand cont de suma
maxima accesibila comunelor prin PNRR CJO - Fond local - Investiţia L3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a Îmbunătăţi serviciile publice
prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, se intentioneaza solicitarea
înantarii pentru suprafata de 81 O mp din totalul de 1168 mp. Diferenta pentru suprafata
desfasurata de 358 mp, estimat la 143.540,10 euro se va finanta din bugetul local al
comunei Salacea, astfel atingand scopul general al aproiectului de reabilitare moderata
si eficinetizare energetica al cladirii.
Procesul de implementare se va derula astfel:
1. Constituirea echipei de implementare
2. Contractarea serviciilor de consultanta
3. Contractarea serviciilor de proiectare (DALI si PT +Dde)

Kecepţ1a documentaţnlor
5. Verificarea tehnica a Proiectului tehnic
6. Organizarea procedurilor de achizitie pentru lucrari, cu respectarea principiilor
si prevederilor pentru Achizitii Publice Verzi
7. Semnarea contractului de lucrari
8. Derularea contractului de lucrari
9. Receptia lucrarilor
I O. Inchiderea proiectului si decontarea cheltuielilor
11. Raportarea finala catre finantator
'+.

e parcursul implementării proiectului se vor respecta bornele trasate de finantator in
adrul ghidului de finantare astfel:
n termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de finantare următoarele
ocumente
conform
Ghidului vor fi prezentate catre finantator: '
- Documentaţia tehnico-economică se va transmite împreună cu devizul general
actualizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016,
cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul se va asigura de
menţionarea în cerinţele documentaţiilor de achiziţie/de proiectare din caietele de
sarcini, a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru
implementarea principiului „Do No Significant Harm" (DNSH).
- Hotărâr ea de aprobare a indicatorilor tehnico- economici semnată de către
reprezentatul legal al UA T. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici se va corela cu cea mai recentă documentaţie tehnico-economica.
Anexa la Hotărârea de aprobare va conţine detalierea indicatorilor tehnicoeconomici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnicoeconomică şi este asumată de proiectant.
n termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, se va
·nainta catre finantator:
Proiect tehnic şi HCL actualizată pentru faza PT; se va transmite proiectul tehnic,
împreună cu devizul general actualizat, actualizată pentru faza PT sau cu
modificările şi completările intervenite la faza PT.
Contractul/contractele încheiate (inclusiv actele adiţionale încheiate), împreună cu
devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din
PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 şi a
valorii TV A aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor
neeligibile şi TV A aferent acestora. Contractul/contractele vor cuprinde inclusiv
măsuri privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea
principiului „Do No Significant Harm" (DNSH).
upă receptionare, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termen de
axim 30 de zile de la data întocmirii acestuia se va înainta finantatorului.
Alte
informaţii

aturitatea proiectului:
-

Contract de servicii pentru elaborare Cerere de finantare existent
Existenta studii de specialitate, respectiv Audit energetic si Expertiza tehnica
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11.0MANIA
JUDEŢUL BIHOR
Comisia buget finanţe gospodărie comunală

RAPORT DE AVIZARE
la proiectele de hotărari ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din
data de 02.06.2022;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul
2022.Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de specialitate al
compartimentului de contabilitate;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind dare în folosinţă gratuită a două
autoturisme Logan către S.C.APA CANAL Borş S.A.
Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de
specialitate,alte documentaţii;
3.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind modificarea Anexei Nr.1 din HCL Nr.31
din 11.04.2022 privind asigurarea cofinanţării proiectului,asigurarea fulxului financiar pentru
implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile
actualizate pentru proiectul"Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea,judeţul Bihor"
Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi
referat de aprobare al primarului,raport de
specialitate,alte documentaţii.4.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Anexele proiectului;
- proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de specialitate,alte
anexe;
5.-Aprobarea proiectului de hotărare privind Reabilitare energetică a şcolii gimnaziale
Balasko Nandor din localitatea Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor;
Anexele proiectului;
-proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de specialiatate,alte
documentaţii;
6.-Diverse probleme;
7.-Diverse probleme;
În urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtate Comisia apreciează ca proiectele de
hotărari cu documentaţiile prezentate sunt oportune în totalitate atat în fapt cat şi în drept;
În concluzie vizează favoraj;,i!-proiec_tele de hotărari prezentate şi analizate;
Prezentul aviz este dat cu ..'S...... votun;
Pr te'/Jz..,,/"
Lucra

M

cretar
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
PROCES - VERBAL
Încheiat azi,2 iunie 2022 cu ocazia şedinţei de lucru ordinară al Consiliului
Local al Comunei Sălacea,convocată în baza Dispoziţiei nr.74 din 25 mai emisă de
Primarul Comunei Sălacea;
La şedinţă participă toţi consilierii locali,un număr de 13 (treisprezece).
După însuşirea,citirea şi aprobarea în unanimitate de voturi al procesului
verbal a şedinţei anterioare,Primarul Comunei anunţă spre aprobare ordinea de zi
modificată a şedinţei de lucru,după cum urmează;
Art.1.-Se aprobă ordinea de zi modificată ale şedinţei ordinară de lucru din data
de 2 iunie 2022,după cum urmează;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local
pe anul 2022.Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de
specialitate al compartimentului de contabilitate;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind dare în folosinţă gratuită a
două autoturisme Logan către S.C.APA CANAL Borş S.A.
Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de
specialitate,alte documentaţii;
3.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind modificarea Anexei Nr.1
din HCL Nr.31 din 11.04.2022 privind asigurarea cofinanţării proiectului,asigurarea
fulxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii
cheltuielilor altele decat cele eligibile actualizate pentru proiectul"Realizarea capacităţii
de producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea,judeţul
Bihor"
Anexele proiectului;
proiect de hotărare şi referat de aprobare al primarului,raport de
specialitate,alte documentaţii.4.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Anexele proiectului;
- proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de
specialitate,alte anexe;
5.-Aprobarea proiectului de hotărare privind Reabilitare energetică a
şcolii gimnaziale Balasko Nandor din localitatea Sălacea,comuna Sălacea,judeţul Bihor;
Anexele proiectului;
-proiect de hotărare şi referatul de aprobare al primarului,raport de
specialiatate,alte documentaţii;
6.-Diverse probleme;
Ordinea de zi a a fost supusă votului fiind aprobat în unanimitate de cei
prezenţi,după care se trec la prezentarea punctelor din ordinea de zi,care au
fost prezentate de către primarul comunei cu sprijinul aparatului de

specialitate din cadrul primariei,după care au fost supuse votului şi au fost
probate în unanimitate de cei prezenţi;
1n cadrul diverselor;S-a citit solicitarea PFA Toth Peter din Tarcea care
solicit cumpărarea turnului de apă din localitatea Sălacea,cu care consilierii
nu au fost de acord;
Solicitarea domnului Jozsef Biro pentru concesionarea a unei suprafeţe de
300 ha tere,cu care consilierii nu au fost de acord;
Solicitarea C.S. Juventru Oradea pentru teren de fotbal şi noua sala de
sport cu care consilierii nu au fost de acord;
În cadrul şedinţei de lucru au fost adoptate un număr de 7 (şapte)
hotărari,care vor fi communicate Serviciului Juridic al Instituţiei
Prefectului Judeţul Bihor pentru verficiarea legalităţilor;

HOTĂRAREA TITLUL HOTĂRARII
NR/DATA

Modalit.de aprobare
Obsv.
Tcl.Tclf.Tclp.Vp.Vî.Vab.
13 13 13 13 - 13 13 13 13 - 13 13 13 13 - 13 13 13 13 - -

37 /02.06.2022

13

33/02.06.2022
34/02.06.2022
35/02.06.2022
36/02.06.2022

Hot.aprobare proces verbal
Hot.aprobarea ordine de zi
Hot.aorobare rectific.bu2etară
Hot.dare în folos.cu titlu gratuit a două
autoturisme
Hot.de modific.Organigramei

-

Secretar general UAT,

38/02.06.2022
39/02.06.2022

Hot.de modific.Anexei nrl din HCL
nr.31/
11.04.2022
Hot.de
aprob.proiect.Reabilitare
energetică a Şcolii gimnaziale Balasko Nandor
din
localitatea Sălacea,judetul Bihor

Tatai Tibor
13 13 13 - 13 13 13 13 - -

-

13 13 - -

-

13 13

Nefiind alte probleme şedinţa s-a sfărşit.-

