IROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF:4784300;
Nr.30 din 21 septembrie 2022.Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICA
În baza prevederilor art.200,art.243 alin.(l)lit.e),art.249,alin.(4),art.252 lit.c.)şi
art.alin.(1) din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi
completările ulterioare,vă comunicăm în vederea efectuării controlului de legalitate
hotărarile adoptate de Consiliul local al comunei Sălacea în şedinţa ordinară de lucru din
12 septembrie 2022;
HOTĂRAREA
TITLUL HOTĂRARII
Modalit.de aprobare
Obsv.
NR/DATA
Tcl.Tclf.Tclp.Vp.Vî.Vab.
54/12.09.2022 Hot.aprob.proces - verbal
13 13 13 13 - 13 13 13 13
55/12.09.2022 Hot.aprob.ordinii de zi
56/12.09.2022 Hot.privind aprobarea rectificării buge- 13 13 13 13
tară pe anul 2022

-

57/12.09.2022

Hot.privind aprobarea modificărilor
tehnice şi financiareptr.obiectivul"Reabilitarea şi Modernizarea Drumurilor şi
Străzilor din A.O.I.Valea lerului,Judeţul
Bihor"

13

13 13

13-

-

-

58/12.09.2022

Hot.privind aprob.înlocuirii Anexei nr.1
din HCL nr.70/13.09.2021 privind asig.
cofinanţării proiect.asigurarea fluxului
financiar pentru implement.proiect.şi
acoperirea contrav.chelt.altele decăt
cele eligibile actualizate pentru proiect.
"Realizarea capacitătţii de producţie a
energiei termice din energie geotermală
în comuna Sălacea,judeţul Bihor"

13

13 13

13

-

-

13

13 13

13 -

-

-

Hot.desemn.reprez.în Cons.de admin.a
59/12.09.2022 Şcolii Gimnaziale din Sălacea
Totodată vă înaintă
Cu stimă,

·

*

rbal întocmit cu ocazia şedinţei de lucru.-

co

o

T,

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

H O T Ă R Â R E A Nr.54.din 12 septembrie 2022.privind aprobarea proceslului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Local
Sălacea din 17 august 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 cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: - Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare de lucru al
Consiliului local al Comunei Sălacea,care a avut loc la data de 17 august 2022.Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
Locuitorii comunei Sălacea prin afişare
La dosar

Contrasemnea ă,
Secretar Gener
TataiT

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
CIF:4784300
H O T Ă R A R E A Nr.55.din 12 septembrie 2022.-

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de lucru ordinară al Consiliului
Local al comunei Sălacea din data de 12 septembrie2022.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 ale şedinţei ordinară de lucru din data de 12
septembrie 2022,după cum urmează;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local pe
anul 2022.Anexele documentaţiei;-proiect de hotarare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea modificărilor tehnice
şi financiare pentru obiectivul"REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI
STRĂZILOR DIN A.O.I.VALEA IERULUl,JUDEŢUL BIHOR"
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
3-.Aprobarea proiectului de hotărare pentru înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL
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, judeţul Bihor"
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărare privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale"Balasko
Nandor"Sălacea,pentru anul şcolar 2022 - 2023;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
5.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea concesionării terenului
în suprafaţă totală de 2500 mp.aflat în domeniul public al comunei Sălacea,identificat prin
CF.51021,lot.4 Sălacea(Ferma Rozsas);

Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
6.-Diverse probeleme;
Art.2.-Prezenta hotărare se comunică,prin grija secretarului,cu;
-Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
-Primarul comunei Sălacea
-Spre afişare
-Dosarul şedinţei de lucru
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Contrasemnează/
Secretar ge er
Tatai [

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

H O T Ă R A R E A Nr.56.din 12 septembrie 2022.Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022,trimestrul III.-

Avand în vedere proiectul de hotărare prezentat de primar, referatul de specialitate
nr.4058/06.09.2022 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,trim.lll atăt la partea de
venituri căt şi la partea de cheltuieli,conform Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta
hotăra re;
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

Contrasem
Secretar
Tat .

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

Anexă 1 la HCL Nr.56/12.09.2022.-

BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
1.

MII LEI
TOTALAN

Venituri proprii

230,00

TOTAL VENITURI S.F.

1.

ADMINISTRATIE

2.

DATORIE PUBLICA

230,00
51.02

d.c. bunuri si servicii

20

55.02

d.c. dobanda

30

40,00
40,00

20,00

3

SANATATE

66.02

4

CULTURA,RELIGIE,RECREERE

20

20,00

67.02

28,00

5

LOCUINTE,SERVICII

70.02

140,00

20

140,00

d.c.bunuri si servicii

d.c. bunuri si servicii
Alte chetuieli

I

De bunuri si servicii

TOTAL CHELTUIELI S.F.

20
59

Contrase
Secretar
Tatai

1

2,00
2,00

25,00
3,00

230,00

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SALACEA
NR. 4058 DIN 6.09.2022

REFERAT
Privind aprobarea rectificarii bugetului local
pe anul 2022,trim III
Conform Legii bugetului de stat nr.371/2022, a Legii Finantelor publice
nr.273/2006, am repartizat urmatorii indicatori care stau la baza rectificarii bugetului local pe
anul2022

1.

BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

MII LEI
TOTAL AN
230,00
230,00

Venituri proprii

TOTAL VENITURI S.F.

1.

ADMINISTRATIE

2.

DATORIE PUBLICA

3

SANATATE

4

CULTURA,RELIGIE,RECREERE

5

LOCUINTE,SERVICII

51.02
20
55.02
30
66.02
20
67.02
20
59
70.02
20

d.c. bunuri si servicii

d.c. dobanda

d.c.bunuri si servicii

d.c. bunuri si servicii
Alte chetuieli
De bunuri si servicii

TOTAL CHELTUIELI S.F.

40,00
40,00
20,00
20,00
2,00
2,00
28,00
25,00
3,00
140,00
140,00
230,00

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

bugetului

Contabil,

Salacea la, 6.09.2022

1

local, conform

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300;

REFERAT DE APROBARE
Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 111/2022

Avand în vedere referatul de specialitate nr.4058/06.09.2022 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;
În temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit.b,art.139 alin.3 lit.a,alin.S fit.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 111/2022 atăt la partea de
venituri căt şi la partea de cheltuieli,conform Anexei nr.1,care face parte integrantă la prezenta
hotăra re;
() Â
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

HOTĂRÂRE nr.57 .din 12 septembrie 2022.Privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare pentru obiectivul
„REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI STRĂZILOR
DIN A.O.I. VALEA IERULUI, JUDEŢUL BIHOR"
Având in vedere Notele de Comanda Suplimentara (NCS) Notele de
Renunţare (NR) pentru obiectivul „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA
DRUMURILOR ŞI STRĂZILOR DIN A.O.I. VALEA IERULUI, JUDEŢUL
BIHOR".
Luând în considerare argumentele prezentate în expunerea de
motive al Domnului Primar, care pledează pentru adoptarea prezentei
hotărâri;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul
Consiliului Local al Comunei Sălacea;
ln conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Sălacea,
in calitate de initiator al proiectului de hotarare;
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.(1)
coroborat cu art.5 lit. 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,
HOTĂRĂŞTE;
Art.1. Aprobarea modificarilor tehnice si financiare care fac Notele de
Comanda Suplimentara (NCS) Notele de Renunţare (NR) pent!u obiectivul
„REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI STRAZILOR DIN
A.O.I. VALEA IERULUI, JUDEŢUL BIHOR".

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂLACEA

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Comunei Sălacea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor;
- Primarului Comunei Sălacea.

Preşed
Vida A

Contrasemnează:
Secreta ul omunei
Tatai
r ;•

COMUNA SĂLACEA
JUDETUL BIHOR
/ C NSÎLIU LOCAL ĂLACEA
._
nrllt'A
din tO ,.t 0 '2)_
RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
din 6 septembrie 2022
Privind aprobarea aprobarea modificarilor tehnice si
financiare pentru obiectivul „REABILITAREA SI MODERNIZAREA
DRUMURILOR ŞI STRĂZILOR DIN A.O.I. VALEA.IERULUI, JUDEŢUL
BIHOR"
Potrivit Notelelor de Comanda Suplimentara (NCS) si Notelor de
Renunţare (NR) pentru obiectivul „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA
DRUMURILOR ŞI STRĂZILOR DIN A.O.I. VALEA IERULUI, JUDEŢUL
BIHOR"
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.(1)
coroborat cu art.5 lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

H O T Ă R Â R E Nr.58.Din 12.09.2022
pentru înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL 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, judeţul 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. 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";
Ţinând cont de Hotarârea Consiliului Local nr. 31 din 11.04.2022, Hotarârea
Consiliului Local nr. 38 din 02.06.2022, Hotarârea Consiliului Local nr. 46 din
27.07.2022, prin care s-a modificat Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
70 din 13.09.2021,
În baza metodolgiei de elaborare a analizei cost-beneficiu aferente
proiectului „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea, judetul Bihor";
Luând în considerare argumentele prezentate în expunerea de motive a
Domnului Primar, care pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri;
Având 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;

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Sălacea, în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;
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.(1) coroborat cu
art.5 lit. 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 înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL 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, judeţul 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.

Contrasemn ază:
Secretar
Tata·

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

Anexa nr. 1 la HCL nr. 58 din 12.09.2022
Nr.
crt.
1.
2.
3.

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

Nr.
crt.

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

1.
2.
3.
4.

FEDR
Bu etul de stat
Contributia beneficiarului 2 %

Valoare (lei)
19.711.825,07
18.951. 740,07
760.085,00

Valoare (lei)
18.238.202,28
15.502.471,94
2.370.966,30
364.764,05

ROMANIA
JUDEŢUL BIHPR
CONSILIUL LOCSAL SĂLACEA
Nr .. 6001 din 6 septembrie 2022.-

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere 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";
Ţinând cont de Hotarârea Consiliului Local nr. 31 din 11.04.2022,
Hotarârea Consiliului Local nr. 38 din 02.06.2022, Hotarârea Consiliului Local
nr. 46 din 27.07.2022, prin care s-a modificat Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 70 din 13.09.2021,
În baza metodolgiei de elaborare a analizei cost-beneficiu aferente
proiectului „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea, judetul Bihor";
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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,cu
modificările şi completările ulterioare,se propune Consiliului Local al comunei
Sălacea,adoptarea unei hotărari,după cum urmează;
Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL 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, judeţul Bihor", cu
Anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
H O T ARAREANr.59.din 12 septembrie 2022.privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al
Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea, pentru anul şcolar 2022-2023
Consiliul Local al comunei Sălacea, întrunit în şedinţa publică ordinară din data de
12 septembrie 2022;.
Luând în dezbatere:
- Adresa nr. 674/05.09.2022 a Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor" Sălacea, înregistrată
la Primăria comunei Sălacea sub nr. 4030/05.09.2022;
- Referatul de aprobare nr.4059/06.09.2022 al primarului comunei Sălacea în calitate de
iniţiator;
- Raportul de specialitate nr.4060/06.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko
Nandor"Sălacea, pentru anul şcolar 2022-2023, întocmit de către Biroul Resurse umane,
Investiţii, Achiziţii publice şi servicii publice, Strategii, Programe, Proiecte, Impozite şi taxe
locale;
Avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ale Consiliului local al comunei
Sălacea;
Având în vedere:
- Art. 4, alin. 1, lit. b şi art. 7, alin. 1, lit. b din ORDIN Nr. 5154/2021 din 30 august
2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
- art. 1, pct. 21 din O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul
educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
- art. 96, alin. 2, lit. b din Legea nr. 1/2011 al educaţiei naţionale;
În temeiul art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;cu modificările şi completările ulterioare,în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se desemnează reprezentanţii consiliului local al comunei Sălacea în Consiliul
de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea pentru anul şcolar 20222023, după cum urmează:
- Consilier local Vida Atttila - Jozsef
- Consilier local Moricz-Istvan
Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri, toate prevederile contrare îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, primarului
comunei Sălacea, persoanelor desemnate la art. 1, Şcolii Gimnaziale „Balasko

Nandor"Sălacea, de către secretarul comunei Sălacea şi se aduce la cunoştinţa publică prin
afişare la sediul instituţiei, precum şi prin publicare pe pagina de internet a instituţiei
www.salacea.ro - Monitorul Oficial Local.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în faţa instanţei de contencios
administrativ a Tribunalului Bihor în conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Contrasemnează
Secretar general AT,
Tatai T · o

,ROMANIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere faptul că, consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko
Nandor"Sălacea este format din 9 membri, structura consiliului de administraţie a şcolii este
formată din 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai
consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Prin urmare, Consiliul local desemnează 2
reprezentanţi ai consiliului local al comunei Sălacea pentru a face parte din structura
consiliului de administraţie a Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea.
Luând în dezbatere:
- Adresa nr. 674/05.09.2022 a Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor" Sălacea, înregistrată
la Primăria comunei Sălacea sub nr. 4030/05.09.2022;
- Referatul de aprobare nr.4059/06.09.2022 al primarului comunei Sălacea în calitate de
iniţiator;
- Raportul de specialitate nr.privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea, pentru anul şcolar
2022-2023, întocmit de către Biroul Resurse umane, Investiţii, Achiziţii publice şi servicii
publice, Strategii, Programe, Proiecte, Impozite şi taxe locale;
Având în vedere:
- Art. 4, alin. 1, lit. b şi art. 7, alin. 1, lit. b din Ordinul Nr. 5154/2021 din 30 august
2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
- art. 1, pct. 21 din O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul
educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
- art. 96, alin. 2, lit. b din Legea nr. 1/2011 al educaţiei naţionale;
În temeiul art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;cu modificările şi completările ulterioare,se propune adoptarea unei
hotărari,după cum urmează;
Art. 1 Se desemnează reprezentanţii consiliului local al comunei Sălacea în Consiliul
de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea pentru anul şcolar 20222023, după cum urmează:
- Consilier local Vida Atttila - Jozsef
- Consilier local Moricz Istvan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNASĂLACEA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE 06.09.2022.privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al
Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea, pentru anul şcolar 2022-2023

Consiliul Local al comunei Sălacea, întrunit în şedinţa publică ordinară din data de
12 septembrie 2022;
Având în vedere faptul că, consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko
Nandor"Sălacea este format din 9 membri, structura consiliului de administraţie a şcolii este
formată din 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai
consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Prin urmare, Consiliul local desemnează 2
reprezentanţi ai consiliului local al comunei Sălacea pentru a face parte din structura
consiliului de administraţie a Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea.
Luând în dezbatere:
- Adresa nr. 674/05.09.2022 a Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor" Sălacea, înregistrată
la Primăria comunei Sălacea sub nr. 4030/05.09.2022;
- Referatul de aprobare nr.4059/06.09.2022 al primarului comunei Sălacea în calitate de
iniţiator;
- Raportul de specialitate nr.4060/06.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko
Nandor"Sălacea, pentru anul şcolar 2022-2023, întocmit de către Biroul Resurse umane,
Investiţii, Achiziţii publice şi servicii publice, Strategii, Programe, Proiecte, Impozite şi taxe
locale;
Avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ale Consiliului local al comunei
Sălacea;
Având în vedere:
- Art. 4, alin. 1, lit. b şi art. 7, alin. 1, lit. b din ORDIN Nr. 5154/2021 din 30 august
2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
- art. 1, pct. 21 din O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul
educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
- art. 96, alin. 2, lit. b din Legea nr. 1/2011 al educaţiei naţionale;
În temeiul art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se desemnează reprezentanţii consiliului local al comunei Sălacea în Consiliul
de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea pentru anul şcolar 20222023, după cum urmează:
- Consilier local Vida Atttila - Jozsef
- Consilier local Moriczlstvan
Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri, toate prevederile contrare îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, primarului
comunei Sălacea, persoanelor desemnate la art. 1, Şcolii Gimnaziale „Balasko
Nandor"Sălacea, de către secretarul comunei Sălacea şi se aduce la cunoştinţa publică prin

afişare la sediul instituţiei, precum şi prin publicare pe pagma de internet a instituţiei
www.salacea.ro - Monitorul Oficial Local.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în faţa instanţei de contencios
administrativ a Tribunalului Bihor în conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Sălacea la, 06.09.2022

AVIZAT,
SECRETAR GENE

t

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300
Nr.4060 din 6 septembrie 2022.-

RAPORT DE PECIALITATE

Luând în dezbatere:
- Adresa nr. 674/05.09.2022 a Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor" Sălacea, înregistrată
la Primăria comunei Sălacea sub nr. 4030/05.09.2022;
Având în vedere faptul că, consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko
Nandor"Sălacea este format din 9 membri, structura consiliului de administraţie a şcolii este
formată din 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai
consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Prin urmare, Consiliul local desemnează 2
reprezentanţi ai consiliului local al comunei Sălacea pentru a face parte din structura
consiliului de administraţie a Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea
- Referatul de aprobare nr.4059/06.09.2022 al primarului comunei Sălacea în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărare;
Având în vedere:
- Art. 4, alin. 1, lit. b şi art. 7, alin. 1, lit. b din Ordinul Nr. 5154/2021 din 30 august
2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
- art. 1, pct. 21 din O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul
educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
- art. 96, alin. 2, lit. b din Legea nr. 1/2011 al educaţiei naţionale;
În temeiul art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;cu modificările şi completările ulterioare,se propune adoptarea unei
hotărari,privind desemnarea reprezentanţii consiliului local al comunei Sălacea în Consiliul de
administraţie al Şcolii Gimnaziale „Balasko Nandor"Sălacea pentru anul şcolar 2022-2023,
în persoana următorilor consilieri local:
Vida Atttila - Jozsef
Moricz Istvan

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
PROCES - VERBAL
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Încheiat azi,12 septembrie 2022 cu ocazia şedinţei de lucru ordinară al
Consiliului Local al Comunei Sălacea,convocată în baza Dispoziţiei nr.124 din 5
septembrie 2022 emisă de Primarul Comunei Sălacea;
La şedinţă participă un număr de 13 (treisprezece) consilieri locali;
După însuşirea,citirea şi aprobarea în unanimitate de voturi al procesului
verbal a şedinţei anterioare,după care Primarul Comunei anunţă spre aprobare ordinea
de zi a şedinţei de lucru,după cum urmează;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local pe
anul 2022.Anexele documentaţiei;-proiect de hotarare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
2.-Aprobarea proiectului <le hotărare privind aprobarea modificărilor
tehnice şi financiare pentru obiectivul"REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA
DRUMURILOR ŞI STRĂZILOR DIN A.O.I.V ALEA IERULUI,JUDEŢUL BIHOR"
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
3-.Aprobarea proiectului de hotărare pentru înlocuirea Anexei nr. 1 din
HCL 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, judeţul
Bihor"
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărare privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale"Balasko
Nandor"Sălacea,pentru anul şcolar 2022 - 2023;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
5.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea concesionării
terenului în suprafaţă totală de 2500 mp.aflat în domeniul public al comunei
Sălacea,identificat prin CF.51021,lot.4 Sălacea(Ferma Rozsas);
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
6.-Diverse probeleme;
Domnul Vida Attila - Jozsef preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi
modificată,care a fost aprobat în unanimitate de cei prezenţi.LA Punctul 2 din ordinea
de zi la propunerea domnului consilier Vas Andras au fost desemnaţi pentru a face
parte în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Balasko Nandor" Sălacea
consilierii Vida Attila - Jozsef şi Moricz Istvan;
Se trec la dezbaterea punctelor din ordinea de zi,care au fost prezentate de
primarul comunei cu sprijinul aparatului de specialitate,care au fost aprobate în

unanimitate de consilierii locali prezenţi,în afar punctului 5 din ordinea de zi,care s-a
amant din lipsa unor documente justificative;
În cadrul diverselor:
S-a citit cererea Cuibului Sportiv Juventus,care solicit un acord( contract)de
colaborare de a da în folosinţăterenul de fotbal de langă benzinărie,terenul de fotbal din
interiorul comunei şi spaţiul verde în apropierea comunei pentru desfăşurarea
antramentelor pentru copii talentaţi din cadrul Şcolii Gimnaziale"Balasko Nandor"din
comuna Sălacea,care a fost prezentat şi verbal de către reprezentantul Cuibului
Sportiv,present la şedinţă;Consilierii au fost de acord cu solicitarea care este spre binele
copiilor din comună,chiar şi cu un ajutor financiar din partea Consiliului Local în suma
de 2000 lei/lună suma care poate fi majorat pana la 3000 lei/lună ce va fi cuprină în
contractul de colaborare;
În cadrul şedinţei de lucru au fost adoptate un număr de 6 (şase)hotărari,care
vor fi afişate şi communicate celor interesaţi după verificarea lor de către Serviciul
Juridic,avizare şi Contencios administrative al Instituţiei Prefectului - Judeţul
Bihor,după cum urmează;
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59/12.09.2022

Hot.aprob.proces - verbal
Hot.aprob.ordinii de zi
Hot.privind aprobarea rectificării
bugetară pe anul 2022
Hot.privind aprobarea modificărilor
şi
tehnice
financiareptr.obiectivul"Reabilitarea şi Modernizarea Drumurilor
şi
A.D.I.Valea
din
Străzilor
Ierului,Judeţul
Bihor"
Hot.privind aprob.înlocuirii Anexei
nr.1
din HCL nr. 70/13.09.2021 privind asig.
cofinanţării proiect.asigurarea fluxului
financiar pentru implement.proiect.şi
acoperirea contrav.chelt.altele decăt
cele eligibile actualizate pentru
proiect.
"Realizarea capacitătţii de producţie a
termice
din
energie
energiei
geotermală
în comuna Sălacea,judeţul Bihor"
Hot.desemn.reprez.în Cons.de admin.a
Şcolii Gimnaziale din Sălacea
Nefiind alte probleme şedinţa s-a sfărşit.-
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Întoc
Secretar
Tat

AT

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Comisia Ptr.înv.sănătate,cultură,protecţie socială

RAPORT DE AVIZARE
la proiectele de hotărari ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea
din data de 12 septembrie 2022 ;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local în Consiliul deadministraţie al Şcolii Gimnaziale"Balasko Nandor''Sălacea,pentru anul şcolar
2022-2023;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
2.-Diverse probleme

În urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtate Comisia apreciează ca proiectele de hotărari
cu documentaţiile anexate sunt oportune în totalitate atat în fapt cat şi în drept;În concluzie
avizează favorabil proiectele de hotărari prezentate;
Prezentul aviz este dat c u 2 ..• voturi;

I
I
I

PREŞEDINTE,
Kiss Edith

SECRETAR,

ROMANIA

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 12.09.2022;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local pe
anul 2022.Anexele documentaţiei;-proiect de hotarare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
2.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea modificărilor tehnice
şi financiare pentru obiectivul"REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR ŞI
STRĂZILOR DIN A.O.I.VALEA IERULUl,JUDEŢUL BIHOR"
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
3-.Aprobarea proiectului de hotărare pentru înlocuirea Anexei nr. 1 din HCL
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, judeţul Bihor''
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,re erat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărare privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în
Consiliul deadministraţie al Şcolii Gimnaziale"Balasko
Nandor"Sălacea,pentru anul şcolar 2022 - 2023;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
5.-Aprobarea proiectului de hotărare privind aprobarea concesionării terenului
în suprafaţă totală de 2500 mp.aflat în domeniul public al comunei Sălacea,identificat prin
CF.51021,lot.4 Sălacea(Ferma Rozsas);
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
6.-Diverse probeleme;
în urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtat Comisia apreciează ca proiectele de
hotărari nr.1,2„3, 4 prezentate şi analizate sunt oportune în totalitatea atat în fapt cat şi în drept
,în concluzie avizează favorabil,punctul 5 din ordinea de zi nu a fost analizată şi discutată din lipsa
de documente,care unct a fost arptrnt pent u o şedinţă viitoară;
Prezentul aviz este dat cu ..J......voturi;

lltOMANIA
JUDEŢUL BIHOR
Comisia ptr.adm.publică locală,juridică,apărarea ordinii şi
liniştii publice a drepturilor cetăţenilor;

RAPORT DE AVIZARE
La proiectele de hotărari ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din data
de 12 septembrie 2022,orele 15,00;
1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în Consiliul deadministraţie al Şcolii Gimnaziale"Balasko Nandor"Sălacea,pentru
anul şcolar 2022 - 2023;
Anexele documentaţiei;-proiect de hotărare,referat de aprobare,referat de
specialitate,alte documente;
2.-Diverse probleme

În urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtate Comisia apreciează ca proiectele de
hotărari cu ducmentaţiile prezentate sunt oportune în totalitate atat în fapt cat şi în drept;
În concluzie vizează fav roie tele
de hotărai prezentate şi analizate;
Prezentul aviz este dat c ,. ..... voturi;

Zsuzsanna -M.

Secretar,

