ROMÂNIA
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CONSILIUL {r<?_(_;AL AL COMUNEI SĂLACEA

nr. înreg.
RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
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. 21284 din data de 23.02.2022, 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 careia beneficiarul trebuie sa 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. 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 studiului de fezabilitate şi a analizei cost-beneficiu revizuite aferente
proiectului „Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea, judetul Bihor" şi a valorii totală modificată a proiectului,
inclusiv a valorii eligibile, cofinanţării şi cheltuielilor neeligibile, astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tip cheltuiala

Valoare

Valoarea totală a proiectului
Valoare eligibilă
Valoarea neeligibilă
Contribuţia de 2 % a beneficiarului la cheltuielile
eligibile

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.(l) 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 din 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".

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria. salacea@gmail.com

HOTĂRÂREA Nr.32.dinl 1 aqprilie 2022.-

Privind modificarea HCL nr. l 7/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea

Consiliul Local al Comunei Sălacea, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară la data de
11.04 „ 2022;
Analizând Referatul de aprobare întocmit de către Primarul comunei Sălacea din care
reiese necesitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 17/2022 respectiv, a
Anexei pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
comunei Sălacea;
În baza avizului Comisiei pentru buget finanţe, a Consiliului Local Sălacea„ cu propunerea
de admitere a proiectului de hotărâre;
Ţinând cont de prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi de
prevederile art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit Anexei nr. VJII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Salarizarea funcţionarilor publici, lit. A pct.III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. II - Salarizarea personalului contractual din administraţia
publică publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora, lit. A pct. IV
- Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, potrivit căreia, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1
ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate
acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021, astfel indemnizaţia lunară a funcţiei
de viceprimar este în sumă de 7.280 lei;
Luând în considerare atribuţiile funcţiilor contractuale de şef formaţie pompieri şi şofer
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sălacea, menţionând prevederile HG
nr. 1071/2021, astfel, impunându-se reglementarea salariilor funcţiilor menţionate anterior,
conform prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu consultările care au avut loc cu organizaţia sindicală reprezentativă;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c", alin. (14), art.
139 şi ale art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
Cu 13 voturi "pentru" din 13 consilieri prezenţi
Adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
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Art.1 Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 17 /2022, anexa pentru aprobarea
salariilor de bază pentru funcţiile aferente familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea, conform prevederilor art. 11 din Legea
- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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, Dosar cu
hotărâri, Primarului Comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Sălacea şi se aduce la cunoştinţă publică.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al C o m u n e i /
TataiMe'

rtTi
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Nr. 1877 din 11 aprilie 2022

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 17/2022 pentru aprobarea salariilor de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea

Analizând Proiectul de hotărâre din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâri privind
modificarea HCL nr. 17 /2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sălacea;
În baza prevederilor at1. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform cămia:
"(I) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul prop1iu al consiliilor judeţene, p1imării şi consilii locale, din instituţiile
şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salaiiile de bază se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau,
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr.
VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea sala1iilor lunare potrivit alin. ( 1 ) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor sala1iale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (I) şi (3), fără a
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Potrivit Anexei n r. Vlll - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Sala1izarea funcţionarilor publici, lit. A pct.III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. II - Salarizarea personalului contractual din administraţia
publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de
specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării
şi servicii publice din subordinea acestora, lit. A pct. IV - Nomenclatoml şi ierarhia funcţiilor din
administraţia publică locală;
Ţinând cont de prevederile art. I alin. (2) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, potrivit căreia, p1in derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr.
I 53/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie,
indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute
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în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la
nivelul aferent lunii decembrie 2021;
Luând în considerare atribuţiile funcţiilor contractuale de şef formaţie pompieri şi şofer din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sălacea, menţionând prevederile HG nr.
1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, astfel,
impunându-se reglementarea salariilor funcţiilor menţionate anterior, conform prevede1ilor art. 11
din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările şi completă1ile ulterioare, coroborate cu
consultările care au avut loc cu organizaţia sindicală reprezentativă;
Menţionând faptul că prezentul referat de aprobare a fost întocmit cu respectarea
prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salaiizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor OUG nr. 130/2021 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte nmmative;
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.
Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, se impune modificarea Hotărârii Consiliului
Local m. 17/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile aferente familiei ocupaţionale
„Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea, confo,m
Anexei care face parte integrantă din prezentul referat de aprobare, în vederea reglementarii
salariilor funcţiilor contractuale de muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Sălacea, conform prevederilor art. I I din Legea - cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Competenţa dezbaterii şi adoptării proiectului de hotărâre aparţine Consiliului Local al
Comunei Sălacea, în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) fit. "a", alin. (3) fit. "c ", alin. (I 4), art.
139 coroborat cu dispoziţiile art. 196 alin. (I) lit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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Nr. 1876 din 11 aprilie 2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL nr. 17/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea
În baza prevederilor art. 129, alin. (1) fit. "a", alin. (3) fit. "c ", art. 139 alin. (I) şi ale art. 196
alin. (1) fit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederi care
reglementează atribuţiile consiliului local cu p1ivire la modificarea, în condiţiile legii, la propunerea
primamlui, a Hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţiona1ii publici
şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadml Aparatului de
specialitate al Primamlui comunei Sălacea;
Analizând Referatul de aprobare întocmit de către Primarul comunei Sălacea din care reiese
necesitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2022 privind
aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei
ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Văzând prevederile ati. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fondmi publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform cămia:
"(I) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primă,ii şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în uima consultă1ii organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatoml funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII
cap. I lit. A pct. III şi cap. II Iit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor aii. 25.
(4) Nivelul venitu1ilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute Ia alin. (1) şi (3), fără a depăşi
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primă1ia generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute Ia ait. 16 alin. (2), cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Potrivit Anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Salarizarea funcţionarilor publici, lit. A pct.III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. II - Sala1izarea personalului contractual din administraţia publică
centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de
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specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi
servicii publice din subordinea acestora, lit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din
administraţia publică locală;
Ţinând cont de prevederile art. I alin. (2) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căreia, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de I ianuarie, indemnizaţiile
lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la
Legea-cadru nr. 153/2017, actualizată, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021;
Luând în considerare atribuţiile funcţiilor contractuale de şef formaţie pompieri şi şofer din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sălacea, menţionând prevederile HG nr.
I 07 l /2021, astfel, impunându-se reglementarea salariilor funcţiilor menţionate anterior, conform
prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu consultările care au avut loc cu organizaţia sindicală reprezentativă;

Supunem dezbaterii Consiliului Local, proiectul de hotărâre p1ivind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. I 7/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile aferente familiei
ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea,
conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate, având în vedere
obligativitatea respectării dispoziţiilor legale privitoare la salarizarea funcţiilor din cadrul autorităţii
publice;
Motivele de drept care stau la baza proiectului de hotărâre analizat sunt prevede1ile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare, dispoziţiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare şi prevederile OUG nr. 130/2021 p1ivind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor te1mene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte no1mative.
Racz Andrea
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Anexa nr.IX - FUNCŢD DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Capitolul I lit. C - Funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale
Coeficienţii corespunz ători indemnizaţiilor pentru persoanele alese în funcţie potrivit Constituţiei României
PRJMAR COMUNA - coeficient 4,50x2080 Iei= 9360 lei+ 1872 lei (20% proiecte)= 11232 Iei, indemniza/ia menfinută la
11ive/11I aferent lunii decembrie 2021, conform prevederilor art. I alin. (2) din OUG nr. 1301202 / privi11d 1111e/e măsuri.fîscal-bugerare,
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VICEPRIMAR COMUNA -coeficient 3,50x2080 lei= 7280 lei+ 1456 Iei (20% proiecte)= 8736 lei, indemniza/ia men/inuui la
11ivelul aferent lunii decembrie 2021, conform prevederilor art. I alin. (2) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri.fiscal-bugetare,
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Anexa nr. VID- FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE"
Capitolul I lit. A pct. III. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală

a) Functii publice de conducere
Nr

Funcţia

Studii

salariu de
baza

1

secretar general al Comunei Sălacea

s

7136

Obs.: Venitul salarial al secre/arului general al Comunei Să/acea. m j i constituit din salariul de bază prevăzut în prezenta anexă, la care se va adauga
indemniza/ia de hrana, men/inută la ni,-elul din anul 2021, fără a depăşi nivelul indemniza/iei lunare afimcfiei de viceprimar s1abili1ă la suma de 7280 lei,
r>Anr,,., .. ,.1 rwo110,-l n ,•ilr . ,• 'l fJ•I l i nli n

IÂl l' l'i n I o no

,
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b) Functii publice generale de executie
,
Nr

Funcţia
consilier, consilier juridic, consilier achiziţii
publice, expert, inspector,
grad profesional superior

Studii

salariu
salariu
salariu
salariu
salariu
salariu
gradatia O gradatia I gradatia 2 gradatia 3 gradatia 4 gradatia 5

s

4795

5155

5413

5684

5826

5972

s

4683

5034

5286

5550

5689

5831

s

4237

4555

4783

5022

5148

5277

s

4014

4315

4531

4758

4877

4999

grad profesional superior

M

4572

4915

5161

5419

5554

5693

3.2

grad profesional principal

M

3791

4075

4279

4493

4605

4720

3.3

grad profesional asistent

M

3568

3836

4028

4229

4335

4443

3.4

grad profesional debutant

M

3345

3596

3776

3965

4064

4166

2.1

2.2

grad profesional principal

2.3

grad profesional asistent

2.4

grad profesional debutant

3.1

referent

Obs.: Venitul salarial alfimc/ionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Să/acea, vafi constituit din salariul de bază,
prevăz u t în prezenta anexă, la care se va adauga indemnizatia de hrana, menJim1tă la nivelul din anul 2021, potrivii prevederilor art. I alin. (6) din din OUG
nr. I 30/202 /, cu precizarea faptului că veniturile salariale nu vor depăşi nivelul indemnizaţiei lunare afuncţiei de viceprimar stabilită la suma de 7280 lei,
conform orevederi/or art. I I alin. (41 din leeea nr. 15312017. actualizată

Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGET ARE "ADMINISTRA ŢIE"

Capitolul II Lit.A- Salarizarea personalului contractual din administratia publică locală
Punctul IV. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală
c) Functii
, contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale
Functia

Studii

Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate,
inspector casier
grad S IA

s

Nr

4.1

4.2

grad S I

grad S li

4.3

debutant

4.4

referent, inspector, arhivar, referent casier
grad M I A

5.1
5.2

5.4
6

portar, paznic, pompier, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier

7

îngrijitor

8

şofer

9

şef formaţie pompieri

IO.I muncitor calificat I
10.2 muncitor calificat li
I0.3 muncitor calificat 111
10.4 muncitor calificat I V

l i . I muncitor necalificat I

11.2 muncitor necalificat li

4795

5155

5413

5684

5826

5972

4683

5034

5286

5550

5689

5831

s

3568

3836

4028

4229

4335

4443

3345

3596

3776

3965

4064

4166

M

4237

4555

4783

5022

5148

5277

3345

3596

3776

3965

4064

4166

s

s

gradMI

M

3122

3356

3524

3700

3793

3888

debutant

M

2899

3116

3272

3436

3522

3610

3122

3356

3524

3700

3793

3888

2899

3116

3272

3436

3522

3610

4126

4435

4657

4890

5012

5137

4126

4435

4657

4890

5012

5137

4126

4435

4657

4890

5012

5137

3122

3356

3524

3700

3793

3888

3011

3236

3398

3568

3657

3749

2899

3116

3272

3436

3522

3610

2676

2877

3021

3172

3251

3332

2565

2757

2895

3040

3116

3194

grad M li

5.3

salariu
salariu
salariu
salariu
salariu
salariu
gradatia
gradatia
4
S
2
gradatia
3
gradatia
gradatia O gradatia J

M

M;G

M;G

M;G
M

M;G

M;G

M;G

M;G

M;G

M;G

Obs.*: Venitul salarial al personalului contractual ce face parte din familia ocupa/ionată de Junc/ii bugetare "Administra/ie", din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Să/acea, va f i constituit din salariul de bază, prevăzut în prezenta anexă, la care se va adauga indemnizat ia de hrana,
men/inută la nivelul din anul 202 /, potrivit prevederilor art. I alin. (6) din din OUG nr. 130/2021, cu precizarea/apllllui că veniturile salariale 1111 ••or depăşi
nivehil indemnizaţiei lunare a fimc/iei de viceprimar stabilită la suma de 7280 lei, conform art. I I alin. (4) din legea nr. 153/2017. actualizată

PRIMAR

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. _ _

d i n _ aprilie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 17 /2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sălacea

Consiliul Local al Comunei Sălacea, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară la data de
11.04.2022;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2022 - Anexa privind aprobarea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale
,,Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Analizând prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, confonn căruia:
"(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile
şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau,
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII
cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti,
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti,
primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Potrivit Anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Salarizarea funcţionarilor publici, lit. A pct.lll - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. II - Salarizarea personalului contractual din administraţia publică
centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de
specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi
servicii publice din subordinea acestora, lit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din
administraţia publică locală;
Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (2) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor tennene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căreia, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/20 I 7, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile
lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX
la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent
lunii decembrie 2021;

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Luând în considerare atribuţiile funcţiilor contractuale de şef formaţie pompieri şi şofer din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sălacea, menţionând prevederile HG nr.
107 l /2021, astfel, impunându-se reglementarea salariilor funcţiilor menţionate anterior, conform
prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu consultările care au avut loc cu organizaţia sindicală reprezentativă;
În temeiul art. 129, alin. (]), alin. (2) lit. "a", alin. (3) fit. "c ", art. 139 alin. (]) şi ale art. 196
alin. (]) fit. "a" din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

Propunem:
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
Art.I Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2022, anexa pentru aprobarea salariilor
de bază pentru funcţiile aferente familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sălacea, conform prevederilor art. 11 din Legea - cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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, Dosar cu
hotărâri, Primarului Comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Sălacea şi se aduce la cunoştinţă publică.

PROIECT AVIZAT DE LEGALITATE

SECRET AR GENERAL AL COMUNEI SĂLACEA,

IROMANIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

Comisia buget finanţe,gospodărie comunală

AVIZ DE SPECIALITATE

ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din data de 11.04. 2022,orele 15,00
întocmit în baza art.135 alin.(1) din O.U.G.Nr.57 /2019 privind Codul administrativ;
!.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare;
2.-Aprobarea PARUM pe anul 2022.Anexele documentaţiei;- proiect de hotărare,referat de aprobarea,raport de specialitate;Alte
anexe;
3.-Aprobarea PAAR pe 2022.Anexele documentaţei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
4.-Aprobarea raportului de activitate al primarului pe anul 2022 şi al consilierilor local pe anul
2022.Anexele documentaţei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
s.-Aprobarea proiectului de hotărare privind trcerea în domeniul privat al comunei Sălacea,al
pivniţei cu terenul aferent
Anexele documentaţiei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
6.- Aprobarea proiectului de hotărare privind scoaterea din domeniul public/privat ale unori
drumuri(domeniul public)şi păşuni(domeniul privat)adoptate prin HCL nr.51/2019Hcl.77 /2019 şi Act
administrativ nr.970/2002,care au fost adoptate nelegal;
Anexele documentaţiel;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
7.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind aprobarea procedurii operaţionale privind
organizarea recepţiei lucrărilor şi Consituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor publice ori de adaptarea a
clădirilor de utilitate publică,căile de acces,clădirile de locuit construite din fonduri publice,la nivelul comunei
Săiacea;
Anexele documentaţlei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
8.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind aprobarea studiului de fezabilitate şi analizei cost beneficiu revizuite aferenete proiectului"Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea,judeţul Bihor";
Anexele documentaţiei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
9.-Aprobarea hoărarii pentru modificarea Anexei nr.1 din HCL nr.70 din 13.09.2021 privind
asigurarea cofinanţării proiectului,asigurarea fluxului financiar ptr.implementarea proiectului şi acoperirea
contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile actualizate pentru proiectul"Realizarea capacităţii fr
producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea,judeţul Bihor";
Anexele documentaţiei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii
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în urma analizelor făcute şi a discuţiilor purtate Comisia apreciează ca proiectele de hotărari cu documentaţiile anexate sunt
oportune în totalitate atat în fap in
drept;În concluzie avizează favorabil proiectele de hotărari prezentate;
Prezentul aviz este dat c u 4 ... voturi;
/

lukacsy

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
CIF;4784300;
PROCES - VERBAL
Încheiat azi,11 aprilie 2022 cu ocazia şedinţei de lucru al Consiliului Local al Comunei
Sălacea,convocată în baza Dispoziţiei Primarului cu nr.53 din 4 aprilie 2022,emisă de primmarul
comunei Sălacea;
La şedinţă participă toţi consilierii locali,un număr de 13(treisprezece);
Se trec la alegerea preşedintelui de şedinţă,consilierul Vas Andras a propus pe domnul
consilier Vida Attila - Jozsef,care a fost ales în unanimitate de voturi;
După studierea şi aprobarea cu unanimitate de voturi al procesului verbal al şedinţei ordinare
din 14 februarie 2022,primarul comunei anunţă Ordinea de zi modificată ale şedinţei după cum
urmează;

anexe;

1.-Aprobarea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare;
2.-Aprobarea PARUM pe anul 2022.Anexele documentaţiei;- proiect de hotărare,referat de aprobarea,raport de specialitate;Alte

3.-Aprobarea PAAR pe 2022.Anexele documentaţei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
4.-Aprobarea raportului de activitate al primarului pe anul 2021 şi al consilierilor local pe anul
2022.5.-Aprobarea proiectului de hotărare privind trcerea în domeniul public al comunei Sălacea,al
pivniţei cu terenul aferent;
Anexele documentaţiei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
6.- Aprobarea proiectului de hotărare privind scoaterea din domeniul public/privat ale unorl
drumuri(domeniul public)şi păşuni(domeniul privat)adoptate prin HCL nr.Sl/2019;Hcl.77 /2019 şi Act
administrativ nr.970/2002,care au fost adoptate
Anexele documentaţiei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
7.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind aprobarea procedurii operaţionale privind
organizarea recepţiei lucrărilor şi Consituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor publice ori de adaptarea a
clădirilor de utilitate publică,căile de acces,clădirile de locuit construite din fonduri publice,la nivelul comunei
Sălacea;
Anexele documentaţiei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
8.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind aprobarea studiului de fezabilitate şi analizei cost beneficiu revizuite aferenete proiectului"Realizarea capacităţii de producţie a energiei termice din energie
geotermală în comuna Sălacea,judeţul Bihor";
Anexele documentaţiei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii;
9.-Aprobarea hoărarii pentru modificarea Anexei nr.1 din HCL nr.70 din 13.09.2021 privind
asigurarea cofinanţării proiectului,asigurarea fluxului financiar ptr.implementarea proiectului şi acoperirea

contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile actualizate pentru proiectul"Realizarea capacităţii fr
producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea,judeţul Bihor";
Anexele documentaţiei;proiect de hotărare,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documentaţii
10.-Aprobarea proiectului de hotărare privind modificarea HCL nr.17/2022 pentru aprobarea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual aferent familiei"Administraţie"din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea;
Anexele documentaţieie:-proiect de hotărare ,referat de aprobare,raport de specialitate,alte
documente;
11.-Diverse probleme;
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată care a fost acceptat în unanimitate de
voturi;
Se trec la prezentarea şi dezbaterea punctelor din ordinea de zi de către primarul comunei cu sprijinul
aparatului de specialitate şi care au fost votate la urmă de către toţi consilierii locali.
În cadrul diverselor:s-a citit solicitarea locuitorului Perecsenyi,care a solicitat păşune comunală,care
nu a fost aprobat de către consilierii locali;

În cadrul şedinţei de lucru au fost adoptate un număr de 13 (treisprezece) hotărari,cei cu
caracter normativ vor fi afişate public şi comunicate celor interesaţi după verificarea legalaâităţii
lor de către Serviciul Juridic al Instituţiei Prefectului, hotărarile adoptate sunt;

20/11.04.2022
21/11.04.2022
22/11.04.2022
23/11.04.2022
24/11.04.2022
25/11.04.2022
26/11.04.2022
27/11.04.2022
28/11.04.2022
29/11.04.2022
30/11.04.2022
31/11.04.2022
32/11.04.2022

Hot.alegerea preşedintelui de şedinţă

13 13 13 13 -

-

-

Hot.aprobare proces verbal de şedinţă

13 13 13 13 -

-

-

Hot.aprobare ordinii de zi

13 13 13 13 -

-

-

Hot.aprobare rectific.buget/2022

13 13 13 13 -

-

-

Hot.aprobare PARUMF/2022

13 13 13 13 -

-

-

Hot.aprobare PAAR/2022

13 13 13 13 -

-

-

Hot.aprobare raport de activit.al demnitarilor pe
anul2021
Hot.de aprob.trecerii în domeniul public al pivniţei
cu teren aferent
Hot.privind scoaterea din proprietatea comunie ale
unori drumuri şi terenuri

13 13 13 13 -

-

-

13 13 13 13 -

-

-

13 13 13 13 -

-

-

Hot.de
aprob.procedurii
operaţionale
privind
organiz.recepţ.lucrărilor(căile de acces)
Hot.aprob.studiu de fezabilit.proiect Geotermal

13 13 13 13 -

-

-

13 13 13 13 -

-

-

Hot.aprob.modific.Anexei nr.1 la HCL nr.70/2021

13 13 13 13 -

-

-

Hot.aprob.modific.HCL nr.17 /2022

13 13 13 13 -

-

-

Nefiind alte probi
Preşed@ţe
Vida Aitil

e şedinţa s-a sfărşit;
şedinţă,
ozsef

