ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SĂLACEA

HOTĂRARE Nr.13
din 14 febr.2022.privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi
executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare
A vând în vedere:
- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotărâre, ce a fost înregistrat sub nr. 358 din
2 I.O 1.2022, Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
acţiuni de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în
folosul comunitaăţii în anul 2022, întocmit de către consilierul Racz Andrea - Compartimentul
de asistenţă social din cadrul Primăriei comunei Sălacea, judeţul Bihor,avizul comisiei de
specialitate;
În conformitate cu:
- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/200 I privind venitul minim garantat,cu modificările
si completările ulterioare;
-prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/200 I privind venitul minim garantat;
În temeiul art.129 alin. (7) lit.b) raportat la alin.(2) Iit. d), a art.139 alin.(!) coroborat cu art.196
alin.I lit.a), a art. 240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare.
Consiliul local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE:
Art.I - Se aproba Planul de actiuni si lucrări de interes local, pe anul 2022, ce vor fi executate de
către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu
modificările si completările ulterioare, potrivit anexei nr. I ce face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2 - Se aprobă instrucţiunile de implementare a acestuia, conforma anexei nr.2 la prezenta
hotărâre.
Art.3 - Viceprimarul comunei si Compartimentul de asistenta sociala vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art.4 - Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre se va comunica
Viceprimarului comunei, Compartimentului asistenţă socială, Instituţiei Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate si se va publica în Monitorul oficial local.
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Nr. 356 din 21/01/2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi
executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.4 J6/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare
A vând în vedere:
- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotărâre, ce a fost înregistrat sub nr. 358 din
21.01.2022, Rapo1tul de specialitate la Proiectul de hotărâre p1ivind aprobarea Planului de
acţiuni de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în
folosul comunitaăţii în anul 2022, întocmit de către consilierul Racz Andrea - Compartimentul
de asistenţă social din cadrul Primăriei comunei Sălacea, judeţul Bihor;
În conformitate cu:
- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/200 I privind venitul minim garantat,cu modificările
si completările ulterioare;
-prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/200 I privind venitul minim garantat;
În temeiul a11. I 29 alin. (7) lit.b) raportat la alin.(2) lit. d), a art.139 alin.()) coroborat cu ai1.196
alin. I lit.a), a art. 240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare.
HOTĂRĂSTE:
Art.I - Se aproba Planul de actiuni si lucrări de interes local, pe anul 2022, ce vor fi executate de
către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/200 I privind venitul minim garantat,cu
modificările si completările ulterioare, potrivit anexei nr. I ce face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2 - Se aprobă instrucţiunile de implementare a acestuia, confo1ma anexei nr.2 la prezenta
hotărâre.
Art.3 - Viceprimarul comunei si Compartimentul de asistenta sociala vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art.4 - Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre se va comunica
Viceprimarului comunei, Compai1imentului asistenţă socială, Instituţiei Prefectului în vederea
exercită1ii controlului de legalitate si se va publica în Monitorul oficial local.
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Nr. 356 din 21/01/2021
Aprobat,
Primar

REFERAT DE SPECIALITATE
privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi
executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările
si completările ulterioare
În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/200 I, privind venitul mm1m garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul
Ia venit minim garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar.
Pentru sumele acordate cu ajutor social, confonn prevederilor ait. 6 alin. 2 din Legea nr.
416/2011 şi ale art. 28 alin. I din Anexa Ia H.G. nr. 50/2011, pentru aprobarea Noimelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/200 I cu modifică1ile şi completările ulte1ioare, una din
presoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, Ia solicitarea
primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a depăşi regimul nonnal de lucru şi
respectarea normelor de securitate şi igienă muncii.
Pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate de către beneficia1ii de ajutor
social, prima1ii au obligaţia, conform prevederilor art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 alin. 2 şi 3 din
Anexa la H.G. nr. 50/201 I să întocmească un plan care se aprobă anual prin hotărâre a
consiliului local, care poate fi reactualizat pe parcursul anului.
A vând în vedere cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului local
Sălacea proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes
local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul
comunităţii în anul 2022, confo1m anexei.

Întocmit,
acz Andrea
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Nr. 356 din 21/01/2021
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi
executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 din O.U.G. 57/2019, privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completă1ile ulterioare, îmi exp1im iniţiativa de promovare a unui proiect de
hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local pentrn persoanele
beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2022, având în
vedere faptul că, pentru repa1tizarea orelor de muncă ce u1mează a fi prestate de către
beneficialii de ajutor social, plimarii au obligţia, confotm prevederilor art. 6 alin. 7 din Legea nr.
416/200 I, p1ivind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulte1ioare şi ale art. 28,
alin. 2 şi 3, din Anexa la H.G. nr. 50/2011, să întocmească un plan care se aprobă anual prin
hotărâre a consiliului local, care poate fi reactualizat pe parcursul anului.

PRIMAR,
HORVATH BELA

Anexa nr. I la HCL nr. _ _ _

din _ _ _ _ _

PLANUL
de actiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea
orelor de muncă, pe anul 2022
Nr. Acţiuni sau lucrări de
Crt Interes loca

Termen

1.

Lucrăti
administrativgospodaresti la
spaţiile verzi din incinta
instituţiilor
publice de pe raza comunei.

Permanent

Viceprimar
Compartiment
Asistenta sociala

2.

Indepărtarea zăpezii şi a
gheţii de pe
trotuare şi căile de acces ale
ptimătiei,
caminului cultural, parcurile
comunei Sălacea.
Igienizarea ŞI întreţinerea
cladirilor
aflate în domeniul public al
comunei

Decembrie Martie

Viceprimar
Compaitiment
Asistenta sociala

Aprilie Septembrie

Viceprimar
Compa11iment
Asistenta sociala

4.

Colectarea deseu1ilor de pe Martie strazile comunale, curăţarea Septembrie
şanţutilor,
indepartarea
resturilor
vegetale,
a
întreţinerea
gunoaielor,
acostamentelor

Viceprimar
Compartiment
Asistenta sociala

5.

Saparea de rigole pentru M a i îndepăttarea apei pluviale ŞI Octombrie
întretinerea acestora

Viceprimar
Compartiment
Asistenta sociala

6.

Curatarea vegetatiei de pe Aptiliemarginea drumului judeţean
Septembrie

Viceprimar
Compartiment
Asistenta sociala

3.

Nr. pers.
repartizate

Cine raspunde

_

Anexa n r.2 la HCL n r. - - - - -

din - - - - -

INSTRUCTIUNI
de implementare a Planului de actiuni sau lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2022
1. Primarul dispune întocmirea Planului lunar de actiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă de către viceplimarul comunei.
2. Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al p1imarului, are următoarele
obligaţii:
- să afişeze la punctul de infonnare - documentare al cetăţenilor, Planul de acţiuni sau de lucrăli
de interes local pentru repartizarea orelor de muncă.
- să afişeze lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să
efectueze orele de muncă.
- să transmită la AJPIS Bihor atât Planul de acţiuni sau de lucrăli de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă cât şi situaţia lunară plivind persoanele apte de muncă.
- să comunice lunar instituţiilor solicitante lista persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor
social.
- să tină evidenta orelor de muncă prestate de fiecare beneficiar în dosarul individual de ajutor
social.
3. Viceprimarul comunei are următoarele obligaţii:
- să ţină evidenţa efectuării orelor de muncă prestate, într-un registru special
- să asigure instructajul plivind normele de tehnică şi securitate în muncă pentru toate persoanele
care prestează acţiuni sau lucrări de interes local
- să asigure materialele, utilajele necesare desfăşurării activităţii
4. Beneficialii de ajutor social apţi de muncă, au mmătoarele obligaţii:
- să îndeplinească lunar activităţile sau lucrările de interes local prevăzute în Planul anual,
proprotional cu ajutorul social de care beneficiază familia/persoana singură, transmis de
Compaitimentul de Asistenţă Socială.
- să pastreze în bună stare de funcţionare uneltele şi materialele p1imite.
: să nu fie înlocuiţi de altă persoană decât cea desemnată de primar prin dispoziţie.
In cazul în care persoanele nu vor efectua aceste zile de muncă sa va proceda la suspendarea
ajutorului social şi ulterior la încetarea acestuie.
5. Viceplimarul comunei şi Compartimentul de asistenţă socială care au atribuţii în
implementarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repaitizarea orelor de
muncă, vor monitoriza realizarea acestuia.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

HOTĂRÂREA nr.16.Din 14.02.2022
Privind aprobarea statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primăriei Comunei SăJacea
Consiliul Local al Comunei St'i.lacen, judeţul Bi/tor, întrwiit în şedinţă ordinară la data de
14.0:2.2022;
Analizând Referatul de aprobare întocmit de către Primarul comwiei Sălacea, din care reiese
necesitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea structurii organizatorice a unităţii
administrati\'-teritoriale Comuna Sălacea;
Examinând raportul de specialitate privind aprobarea statului de fonctii pentru aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Sălacca;
În baza avizului Comisiei pcnlru îm ăpnant înn.:gi:...trnl în sedinia de t;Omisie din 14.02. 02:?;
Văzând prevederile art. 610 alin. (1) 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 statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea;
Luând în considerare faptul că, în data de 18 noiembrie 2021, a fost organizat concursul de
recrutare, în baza prevederilor at1. II din Legea nr. 203/l 6.09.2020, coroborate cu prevederile HG nr.
611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării functiei publice de execuţie
vacante de consilier. clasa I. grad profesional superior din cadrul Compm1imentului Financiar
Contabil, în data de 18 noiembrie - proba scrisă, cu menţiunea cc'i pentru postul vacant nu au fost
depuse dosare de înscriere;
Ţinând cont de necesitatea recrutării unui specialist cu atribuţii în stabilirea, constatarea şi
controlul impozitelor si taxelor locale. a majorarilor de imârziere. a penalitatilor, a amenzilor si a
oricaror altor venituri proprii ale bugendui local, se impune trm1sformarea postului vacant din cadrul
Compartimentului Financiar Contabil de consilier, clasa I, grad profesional superior în funqia
publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, conform prevederilor a1t. 386 lit. "a", art. 387
alin. (I) lit. "c" şi art. 393 alin. (2) lit. "c", 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.(/), alin. (2) lit. "a", alin. (3) fit. ··c·', art. 139 alin.(/) şi ale art. 196
alin. (1) lit. "a" din Ordonanţa de urgen/ă nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
Hotărăşte:
Art.1 Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Sălacea, conform Anexei nr. I, Anexei 11r. 2, Anexei 11r. 3, Anexei nr. 4 şi Anexei 11r. 5, care foc
parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv, se aprobă transformarea funcţiei publice vacante de
consilier, clasa I, grad profesional superior în funcfia publică de consilier, clasa I, grad profesional
principal, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

CONSILI1JL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Sălacea, prin compartimentele de spec'ialitate.
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.
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SĂLACEA
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din 14.02.2022 cu următoarele voturi:
Total consilieri locali: U
Prezen!i: B
Pentru: 13
Împotrivă: .x

Ab!incri:

ROMANIA,
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SĂLACEA
HOTĂRA!lliA Nr.14.din 14 februarie 2022.Privind aprobarea activităţii desfaşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021
Având în vedere:
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,
precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,avizul comisiei de specialitate;
- dispoziţiile art.40 alin 2 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, modificată şi completată, art. 29, alin.(l) din H.G. nr. 268/2007 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/06.12.2006, privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin. (I), alin (2), alin. (7) lit. B si art. 196 alin. I din OUG 57, privind Codul
administrative,cu modificările şi completările ulterioare,.
Consiliul local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,

HOTĂ RAŞTE;
Art.I. - Se aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semestrul II al anului 2021, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. - Referentul social al comunei SALACEA va comunica prezenta hotărâre persoanelor
interesate.
I

PRE E
ŞEDINŢĂ,
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ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL

Nr. 362 din 21.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea activităţii desfaşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021
A vând în vedere:
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,
precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- dispoziţiile art.40 alin 2 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, modificată şi completată, art. 29, alin.(}) din H.G. nr. 268/2007 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/06.12.2006, privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin. (I), alin (2), alin. (7) lit. B si art. I 96 alin. I din OUG 57, privind Codul
administrativ.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALACEA
adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. - Se aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. - Referentul social al comunei SALACEA va comunica prezenta hotărâre persoanelor
interesate.-

PRIMAR,

Hl ,

INTOCMIT,
Racz Andrea

ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
NR. 363 DIN 21.01.2022

APROBAT
PRIMAR,
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REFERAT DE SPECIALITATE
Privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul l i al anului 2021.-

Avand in vedere prevederile art. 40. alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, care precizeaza ca „Serviciul public de
asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si
prezinta semestrial un raport consiliului local":
Intrucat in confom1itate cu prevederile art. 29 alin. (1) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, raportul prezentat consiliului local contine informatii
referitoare la:
dinamica angajarii asistentilor personali;
informatii privind modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a
centrelor de tip respiro;
informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
numarul de controale efectuate si probleme sesizate.
Tinand cont de faptul ca in conformitate cu prevederile art. 29 alin (2) din HG nr. 89/2010, se
precizeaza ca "ln termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi trimis spre informare
directiilor de asistenta sociala si protectia copilului judetene si secretariatului comisiei judetene pentru
incluziune sociala din cadrul directiei de munca, si protectia familiei judetene".
Compartimentul social din cadrul primariei Salacea, judetul Bihor, prezinta consiliului local
Raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurata pe semestrul Il al anului 2021./

Întocmit,

ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
NR. 363 DIN 21.01.2022

RAPORT DE

Privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2021.-

Subsemnatul Horvsth Bela, primar, prin prezenta propun spre aprobare Consiliului local
raportul privind activitatea asistentilor personali pe semestrul II anul 2021.
In conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată si completată, compartimentul
de asistenţă socială controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport
Consiliului Local.
Potrivit art. 29 alin. (1) din H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologicede
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, modificată si completată, raportul conţine cel puţin următoarele:
- informaţii cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali - 9 asistenti personali si 16 beneficiari
de indemnizatie;
- informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihnă, în strânsa legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro,
- infonnatii privind numarul de asistenţi personali instruiţi,
- informaţii privind numărul de controale efectuate si problemele sesizate.
Raportul este anexat proiectului de hotarare.

Primar,
Horva Bela
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ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL

ANEXA

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI DESFASURA TA
IN SEMESTRUL II AL ANULUI 2021

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (I) din HG nr. 89/20 I O pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, serviciul de asistenta socialade la nivelul primariei, trebuie sa
prezinte semestrial Consiliului local un raport care trebuie sa contina date referitoare la activitatea
asistentilor personali cu handicap grav, precum:
a) Dinamica angajarii asistentilor personali;
b) Informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a
centrelor de tip respiro;
c) Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
d) Numarul de controale efectuate si probleme sesizate.
Precizam ca in conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, rolul serviciului de asistenta sociala de la nivelul
primariei Salacea, a fost acela de a monitoriza in conditii optime atributiile si obligatiile care le revin
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in vederea ameliorarii situatiei acestora, astfel
incat acestia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la care situatia lor o cere, pentru satisfacerea
intregului lant de nevoi fizice, personale sociale si spirituale ale lor. Indiferent de varsta sau handicapul
cu care se confrunta acest segment social, el are dreptul fundamental la autodeteminare si
individualitate, pentru depasirea conditiei de handicap si a reinsertiei sociale. Ingrijirile ce li se acorda,
pot permite persoanelor cu handicap grav sa isi valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual,
emotional si social, in pofida handicapului de care sufera./
Tinand cont de aceste aspecte, la sfarsitul semestrului II al anului 2021 Serviciul de Asistenta
Sociala din cadrul primari ei Sal acea, pentru perioada O1 iulie - 31 decembrie 2021 se raportează
urmatoarele:
A) Dinamica angajarii asistentilor personali.
In perioada O1 iulie - 31 decembrie 2021 :
- nu a fost angajat niciun asistent personal
- s-a înregistrat 3 dosare pentru primirea unei indemnizatii lunare conform art. 42, alin. 4 din Legea
nr. 448/2006, pentru doamna Horvath Terez-Gabriela - incepand cu luna august, pentru doamna Pinter
Elisabeta - incepand cu luna septembrie, pentru domnul Nagy Iosif incepand cu luna ianuarie 2022;
- a fost încetat un Contract individual de munca pentru doamna Kovacs Tunde-Iutka incepand cu data
de 20.10.2021, motivul fiind decesul persoanei asistate ;
- a fost incetat o indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, acordate
conform art. 42 din Legea 448/2006, pentru doamna Lorincz Viola, motivul fiind decesul perroanei
incadrate in grad de handicap;
- nu s-au semnalat alte situaţii de desfacere a contractului de munca al asistentilor personali care sa
afecteze negativ starea bolnavului.
La data de 31.12.2021, in evidentele noastre se afla un numar de 9 persoane cu handicap grav care
beneficieaza de asistent personal angajat pe baza de contract individual de munca./
Toţi cei zece asistenti personali sunt rude apropiate cu persoana asistata./

Cu privire la evolutia numarului de asistenti personali si a sumelor suportate din bugetul
local reprezentand salariile acestora, situatia pe semestrul I1 anul 2021, se prezinta astfel:
Luna/ anul
2021

Iulie

Nr.
Contracte
Sume platite
(lei)
Indemnizatii
Sume platite
(lei)

10

August
10

15
20790

16
22176

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

10

10

9

9

16
22176

16
22176

16
22176

17
23562

Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltatre a centrelor de tip respiro./
Referitor la acest aspect precizam ca pe raza comunei noastre nu sunt înfiinţate şi nu funcţionează
Centre de tip respiro. Intrucât nu sunt condiţii de înlocuire a asistentului personal pe perioada
concediului de odihnă şi nu există nici posibilatatea gazduirii bolnavului untr-un Centru de tip respiro,
s-a luat măsura legală ca în semestrul II, să se acorde pentru persoana cu handicap grav, o indemnizatie
echivalent cu salariul net al asistentului personal.
Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 38, lit. (a) din Legea nr. 448/2009 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, asistentii personali au obligatia sa
participe o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator./
Numarul de controale efectuate si probleme sesizate.
Verificarile efectuate de către noi au vizat aspectul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale
asistentului personal. In baza fişei de monitorizare întocmite la domiciliul persoanelor cu handicap,
menţionăm ca nu au fost sesizate probleme deosebite, nu s-au sesizat aspecte negative legate de
activitatea asistentului personal./
Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: nu sunt
SECRET AR GENERAL,
Tatai Tibor
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lntocmit,
acz Andrea

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

HOTÂRARE Nr.15
din 14 febr.2022.privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de
indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primăriei comunei Sălacea, pentru anul 2022
Având în vedere:
• Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 367/2 I.O 1.2022, întocmit în conformitate cu prevederi le art. 136 alin. (8) lit. a) dir:
Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,avizul Comisiei de
specialitate;
• Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 366/2 I.O 1.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b:
din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 35, art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (4) şi art. 44 lit.b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/200E
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului
personal al persoanei cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 427/200 I, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. {I) coroborat cu dispoziţiile art. 5 lit. e) şi art. 196 alin. (I) lit. a) din Codul Administrativ adoptat
prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRÂŞTE:
Art. 1 Se aprobă numărul de 12 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi numărul de 20 de
indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022.
Art. 2 Sursele de finanţare sunt bugetul de stat şi bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Sălacea aferent anului 2022.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi prin grija secretarului general.

Vida

DE ŞEDINŢĂ,
Jozsef

Contrasemnează,
Secretar general UA ,
Tatai Ti

ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL

Nr. 365 din 21.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav şi a numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul
Primăriei comunei Sălacea, pentru anul 2022
Având în vedere:
• Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 367/2 I.O 1.2022, întocmit în confo1mitate cu
prevederile a1t. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Raportul de specialitate î nregistrat sub nr. 366/21.01.2022, întocmit în confo1mitate cu
prevederile a1t. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu
modifică1ile şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 35, 311. 40 alin. (I), art. 42 alin. (4) şi a11. 44 lit.b) din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modifică1ile şi completările ulterioare;
• Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 6 alin. (2) din Noimele metodologice privind condiţiile de încadrare,
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin H.G. nr.
4271200 I, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile mt. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat
prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul a1t. I39 alin. (I) coroborat cu dispoziţiile mt. 5 lit. e) şi art. 196 alin. (I) lit. a)
din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă um1ătoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă numărul de 12 de postu1i de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap grav şi numărul de 20 de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav,
pentru anul 2022.
Art. 2 Sursele de finanţare sunt bugetul de stat şi bugetul de venituri şi cheltuieli al
comunei Sălacea aferent anului 2022.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi prin grija secretarului general.
PRIMAR,

ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
NR. 363 DIN 21.01.2022

APROB,
PRIMAR
HORVATH BELA

REFERAT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea pentru anul 2022 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav si a indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav
- ,,Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele
necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte dreptuti cuvenite asistentului
personal, potrivit legii.
Sumele se asigură în propo11ie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativteritoriale. ", confonn art. 40 alin. (I) din Legea 448/2006 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a angaja şi salariza asistentul personal
al persoanei cu handicap grav, de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care
persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta, confo,m a11. 44 lit. a
si lit. b, din Legea 448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În prezent în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Sălacea sunt
angajaţi 9 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, iar 17 persoane beneficiază de
indemnizaţie pentru persoana cu handicap grav.
Având în vedere cele de mai sus propun adoptarea de către Consiliul Local Sălacea a unei
hotărâri conform proiectului de hotărâre iniţiat de primarul comunei Sălacea, p,in care propune
să se aprobe un număr de 12 posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav în
cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială şi a unui număr de 20 indeminzaţii cuvenite
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu
handicap grav sau reprezentantului său legal.

Întocmit,
Racz Andrea

ROMANIA, COMUNA SALACEA
JUDETUL BIHOR
NR. 363 DIN 21.01.2022

REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea pentru anul 2022 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav si a indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav
Art. 40 alin. (I) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, prevede că, autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă
salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii, sumele se
asigură în propo11ie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiati comunicat de unităţile administrativteritoriale, confo1m art. 40 alin. (I) din Legea 448/2006 republicata, cu modificarile si
completarile ulte1ioare, de asemenea, art. 44 din Legea nr. 448/2006 p1ivind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
prevede că, autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia de a angaja şi salariza asistentul personal, în condiţiile
legii şi de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap
grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru acesta.
„Anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numarul asistentilor
personali", conform a1t. 6 alin. (2) din Noimele metodologice privind conditiile de încadrare,
drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin HG nr.
427/200 I, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare:
- Art. 35 alin. (I), alin. (2), a1t. 40 alin. (I), art. 42 alin. (4) si art. 44 lit.b din Legea
448/2006 p1ivind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si
obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate p1in HG nr. 427 /200 I;
- HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificarile si completarile ulterioare.
În acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat p1in care se propune pentru
anul 2022 aprobarea unui număr de I O postu1i de asistenţi personali pentru persoanele cu
handicap grav în cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială şi a unui număr de 20
indeminzaţii cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum
şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal.

PRIMAR,
Horvath Bela

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

HOTĂRÂREA nr.16.Din 14.02.2022
Privind aprobarea statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea
Consiliul Local al Comunei Sii/acea, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară la data de
14.0'.2.20'.?'.?;
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 statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Sălacea;
În baza avizului (_'omisiei p nlru îm·ăpnant înregistrat în sedinia de i:omisic din 14.02. 02:2;
Văzând prevederile art. 610 alin. (1) şi ale rut. 61 I 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 statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Sălacea;
Luând în considerare faptul că, în data de 18 noiembrie 2021, a fost organizat concursul de
recrutare, în baza prevederi lor a11. II din Legea nr. 203/16.09.2020, coroborate cu prevederi le HG nr.
61 l/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie
vacante de consilier. clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar
Contabil, în data de 18 noiembrie - proba scrisă, cu menţiunea câ pentru postul vacant nu au fost
depuse dosare de Înscriere;
Ţinând cont de necesitatea recrutării unui specialist cu atribuţii în stabilirea, constatarea şi
controlul impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de întârziere. a penalitatilor, a amenzilor si a
oricaror altor venituri proprii ale bugetului local, se impune transformarea postului vacant din cadrul
Compattimentului Financiar Contabil de consilier, clasa I, grad profesional superior în func!ia
publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, conform prevederilor art. 386 lit. ''a", mt. 387
alin. (I) lit. "c" şi a1t. 393 alin. (2) lit. "c", art. 407, coroborate cu prevederile art. 409 alin. (3) lit. "b"
din OUG nr. 57/20 I 9 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ··a", alin. (3) Iii. ·•c ·•. art. 139 alin. (1) şi ale art. 196
alin. (1) fit "a" din Ordonanţa de urgen/ă nr. 57/2019 privind Codul adminislrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
Hotărăşte:
Art.I Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Sălacea, confo rm 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 aprobă transformarea funcţiei publice vacante de
consilier, clasa I, grad profesional superior în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional
principal, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA S..\.LACEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Sălacea, prin compartimentele de spedalitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică fnstituţiei 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.
.,
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,, DÎNTĂ, .

Jozsef

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SĂLACEA
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din 14.02.2022 cu următoarele voturi:
·1 otal con:--i Iieri locali: 13
Pn.:zl.!n!i : 1::\
Pen1ru: 13
Împotrivă: x
Abţineri:

