JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF;4784300
Nr.10 din 26 aprilie 2022.-

Către,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ
În baza prevederilor art.200,art.243,alin.(l)lit.e.)art.249 alin.(4)1it.c)din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,vă
comunicăm în vederea efectuării controlului de legalitate următoarele dispoziţii:
DISPOZIŢIA
NR/DATA
55/19.04.2022
56/21.04.2022
57/26.04.2022
58/26.04.2022
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D I S P O Z I Ţ I A Nr.
din 19 aprilie 2022.-

55.-

Privind constituirea comisiei de recepţie la lucrarea - Repara/ii tavan şi acoperiş
la căminul cultural din loc. Otomani
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, precum şi
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice.Văzând referatul cu nr. 2000 din 19.04.2022 întocmit de responsabil cu
achiziţii publice în cadrul aparatului propriu al primarului.
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ al României.
Primarul comunei Sălacea,
DISPUNE:
Art.1.-Se constituie Comisia de recepţie la lucrarea - Repara/ii tavan şi
acoperiş la căminul cultural din loc. Otomani - în următoarea componenţă:
1.- Dande Judith
2.- Kiss Edit
3.- Nagy Sandor

- preşedinte
- membru
- membru

consilier
consilier
consilier

Art.2.-Comisia se va întruni la data de 21 aprilie 2022, orele. 10.00.Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică cu,
-membrii Comisiei
-Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor
-la dosar

Contrasemnează,
SECRETAR gener
Tatai
or

primaria.salacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300
Nr. de înregistrare: 2000/19.04.2022

Ho

Aprobat
Primar

*

Referat
Privind constituirea comisiei de recepţie la lucrarea - Reparaţii tavan şi acoperiş
la căminul cultural din loc. Otomani
Având în vedere contractul de lucrări nr. 18/2022 întocmit între COMUNA
SĂLACEA, judeţul Bihor în calitate de achizitor şi S.C. CRISSIUS CONSTRUCŢII &
MANAGEMENT S.R.L. în calitate de executant privind - Reparaţii tavan şi acoperiş
la căminul cultural din loc. Otomani.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, precum
şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul Administrativ al României se propune domnului primar al comunei Sălacea
emiterea unei dispoziţii în acest scop.

Responsabil cu achiziţii publice
Szegecs Mignon-Imola

ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

DISPOZIŢIA Nr.56.din 21 aprilie 2022.-

Privind actualizarea unităţii de implementare a proiectului „Realizarea capacităţii de producţie a
energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea, judeţul Bihor" cod SMIS 130517
Luând act de Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte pentru sprijinirea investitiilor în capacităti de producere energie electrică şi/sau termică din
biomasă/biogaz şi energie geotermală,
Având în vedere solicitarea de clarificări nr. 21284/23.02.2022 transmisă de Ministerul
Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu privire la proiectul Realizarea capacităţii de producţie a energiei
termice din energie geotermală în comuna Sălacea,judeţul Bihor, cod SMIS 130517,
În temeiul prevederilor art. 196 lin (1) lit.b) din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
Primarul comunei Sălacea,
DISPUNE;
Art.I - Se actualizează unitatea de implementare a proiectului „Realizarea capacităţii de
producţie a energiei termice din energie geotermală în comuna Sălacea, judeţul Bihor" cod SMIS
130517, având următoarea componenţă:
I. Tatai Tibor - responsabil juridic;
2. Szegecs Mignon Imola - responsabil achiziţii;
3. Avram Lucia - responsabil financiar- contabil;
4. Nagy Szabols-Lajos - responsabil management de proiect;
5. Borsi Sandor - responsabil tehnic.
Art. 2. Unitatea de implementare a proiectului constituită potrivit art. I este responsabilă de
realizarea activităţilor previzioante a fi efectuate, precum şi a celor care derivă din obligaţiile
beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare conform contractului de finanţare, în conformitate cu
sistemul de management şi control intern aplicabil.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează primarul comunei,
domnul Horvath Bela.
Art. 4. Dispoziţia nr. 81 din 27.08.2021 îşi încetează efectele cu data prezentei.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Persoanelor nominalizate la art. I;
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor;
- AM POIM;
- La dosar.
PRIMAR,
HORVĂTH BELA

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

D I S P O Z I T' I A nr. 57 din 26.04.2022

privind stabilirea salariului de bază pentru domnul Szanto Imre,
începând cu drepturile lunii aprilie 2022
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 2060 din 26.04.2022, privind propunerea de stabilire, începând cu
drepturile lunii ap1ilie 2022, pentru domnul Szanto Imre, ce ocupă funcţia de şef fo1maţie pompieri în
cadrul Compa11imentului Servicii Auxiliare, a salariului de bază corespunzător tranşei de vechime în
muncă;
Având în vedere prevedetile art. l i din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:
"(I) 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, salaiiile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în mma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţi lor 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. J lit. A
pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salatiilor lunare potrivit alin. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor at1. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, În condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depâşi
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. Vll! - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. I Sala1izarea funcţionarilor publici, fit. A pct.111 - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. JJ - 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, fit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică
locală din Legea - cadru nr.153/20 I 7 privind salaiizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărâ1ii Consiliului Local nr. 32/2022 privind modificarea HCL nr.
l 7/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcţiona1ii publici şi personalul contractual aferent
familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Luând în considerare prevederile art. I alin. (6) din OUG nr. 130/202 I p1ivind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
potrivit căruia, prin derogare de la prevederile a11. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu
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modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine
la nivelul din anul 202 I;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu drepturile lunii ap1ilie 2022, domnului Szanto Imre, ce ocupă funcţia de şef
formaţie pompieri în cadrul Compartimentului Servicii Auxiliare, gradaţia corespunzătoare vechimii în
muncă: 4, i se stabileşte salariul de bază, în sumă de 5012 lei, (salariul de bază aferent gradaţiei O este de
4126 lei, care se majorează cu suma de 886 lei, potrivit vechimii în muncă), ca urmare a aplicării
prevederilor at1. 11 din Legea nr. I 53/2017, cu modifică1ile şi completările ulterioare, coroborate cu
dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2022, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de
34 7 lei, menţinută la nivelul din anul 2021, acordată propo,Jional cu timpul efectiv lucrat în luna
anterioară, potiivit prevederilor art. 1 alin. (6) din OUG n r. 130/2021.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil din cadiul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată Ia conducătoiul autorităţii, în te1111en de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salatiale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunică1ii soluţionării contestaţiei, Ia Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor.
Art.4. Dispoziţia se comunică domnului Szanto lmre, dosar personal, Primarului comunei
Sălacea, Compa11imentului Financiar Contabil din cadiul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SĂLACEA

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax : 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
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privind propunerea de stabilire a salariului de bază
pentru domnul Szanto lmre, începând cu drepturile lunii aprilie 2022

Având în vedere prevederile art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:
"(]) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
«Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, p1imă1ii 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 auto1ităţi
a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VllI cap. I lit. A
pct. III şi cap. li lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul venitu1ilor salariale 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 ai1. 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. II Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii
deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefectu1i, consilii judeţene,
municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora, fit. A
pct. I V - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală din Legea - cadru
n r. 153/20 17 p1ivind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărâ1ii Consiliului Local nr. 32/2022 p1ivind 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;
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Luând în considerare prevede1ile ai1. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentrn modificarea şi completarea unor acte no1mative,
potrivit căruia, prin derogare de la prevede1ile art. 18 alin. (I) din Legea-cadru nr. 153/20 I 7, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine
la nivelul din anul 2021;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM
Emiterea dispoziţiei privind stabilirea drepturilor salaiiale pentru domnul Szanto Imre ce ocupă
funcţia de şef fo1maţie pompieri în cadrul Compai1imentului Servicii Auxiliare, gradaţia corespunzătoare
vechimii în muncă: 4, urmând să beneficieze, începând cu dreptu1ile lunii aprilie 2022, de un salariu de
bază în sumă de 5012 lei, (salaiiul de bază aferent g radaţiei O este de 4126 lei, care se majorează cu suma
de 886 lei, potrivit vechimii în muncă), ca urmare a aplicării prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.
32/2022 privind modificarea HCL nr. 17/2022 pentru aprobarea salariilor de bază pentrn funcţionarii
publici şi personalul contractual aferent familiei ocupaţionale „Administraţie" din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sălacea, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei,
menţinută la nivelul din anul 2021, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară,
potrivit prevederilor a11. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021.
Racz Andrea
Consilier

Comuna Sălacea
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D I S P OZ IT I A nr. 58 din 26.04.2022

privind stabilirea salariului de bază pentru domnul Mezo Ferencz,
începând cu drepturile lunii aprilie 2022
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 2061 din 26.04.2022, privind propunerea de stabilire, începând cu
drepturile lunii ap1ilie 2022, pentru domnul Mezo Ferencz, ce ocupă funcţia de şofer I în cadrul
Compartimentului Servicii Auxiliare, a salaiiului de bază corespunzător tranşei de vechime în muncă;
Având în vedere prevedelile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din.fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:
"(]) 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 p1in
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. lI1 şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Slabilirea salariilor lunare potrivit alin. (I) se realizează de către ordonatorul de credite, cu
respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, 111 condiţiile prevăzute la afin. (I) şi (3), fără a depăşi
nivelul indemnizaţiei lunare a _fimcţiei 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, fit. A pct.111 - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din
administraţia publică locală şi cap. II - Salaiizarea 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, fit. A pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia .funcţiilor din administraţia publică
locală din Legea - cadru nr.153/2017 privind salalizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2022 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 P1imarului comunei Sălacea;
Luând în considerare prevederile a1t. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nonnative,
potrivit căruia, prin derogare de la prevede,ile ait. 18 alin. (I) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulte1ioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine
la nivelul din anul 2021;
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DISPUNE:
Art.I. Începând cu drepturile lunii aprilie 2022, domnului Mezo Ferencz, ce ocupă funcţia de
şofer I în cadiul Compa1timentului Servicii Auxiliare, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă: 5, i se
stabileşte salariul de bază, în sumă de 5137 lei, (salariul de bază aferent gradaţiei O este de 4126 lei, care
se majorează cu suma de I O11 Iei, potrivit vechimii în muncă), ca urmare a aplicării prevede,ilor art. 11
din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Hotărârii
Consiliului Local nr. 32/2022, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 346 Iei, menţinută la
nivelul din anul 202 I, acordată proporţional cu timpul efecav lucrat fn luna anterioară, potrivit
prevede,ilor art. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021.
Art.2. Cu ducere Ia îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată Ia conducătorul autorităţii, în te,men de 20 de zile
calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a dreptu,ilor salariale. Dispozitia
poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei, la Secţia de
Contencios - Administrativ a Tribunalului Bihor.
Art.4. Dispoziţia se comunică domnului Mezo Ferencz, dosar personal, P,imarului comunei
Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.

Contrasemnează pentru legalitate,v
SECRETAR GENERAL AL CO UNEI SAL CEA
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REFERAT

privind propunerea de stabilire a salariului de bază
pentru domnul Mezo Ferencz, începând cu drepturile lunii aprilie 2022
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plâtit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:
"( l) 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 unna 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. (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 a1t. 16 alin. (2), cu încadrarea
în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.";
Potiivit anexei nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie", cap. li 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, p1imării şi servicii publice din subordinea acestora, fit. A
pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală din Legea - cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând cont de dispoziţiile Hotărâ1ii Consiliului Local nr. 32/2022 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;
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Luând în considerare prevederile ait. 1 alin. (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nonnative,
potrivit căruia, prin derogare de la prevede1ile art. 18 alin. (I) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modifică1ile şi completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizaţiei de hrană se menţine
Ia nivelul din anul 2021;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM
Emiterea dispoziţiei p1ivind stabilirea dreptmilor salariale pentru domnul Mezo Ferencz ce ocupă
funcţia de şofer I în cadrul Compartimentului Servicii Auxiliare, gradaţia corespunzătoare vechimii în
muncă: 5, urmând să beneficieze, începând cu drepturile lunii aprilie 2022, de un salariu de bază în sumă
de 5137 lei, (salariul de bază aferent gradaţiei O este de 4126 lei, care se majorează cu suma de 1O11 lei,
potrivit vechimii în muncă), ca urmare a aplicării prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulte1ioare, coroborate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2022
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, la care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 347 lei, menţinută la
nivelul din anul 2021, acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat În Iuna anterioară, potrivit
prevederilor ait. I alin. (6) din OUG nr. 130/2021.
Racz Andrea
Consilier

