ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF:4784300;
Nr.24 din 12 august 2022.-

Către,

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIREqlA 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
113/05.08.2022

TITLUL DISPOZIŢIEI

OBSV.

Dispoz.privind acord.ajut.social familiei Szilagyi V.

-

114/09.08.2022

Dispoz.privind convoc.şedinţă Consiliul Local

-

115/10.08.2022

Dispoz.de desemnare a dnei.Petrucz M.

-

Cu stimă,
\<OM

p. Sem

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF.4784300;
PRIMAR,

O I S P O Z I Ţ I A Nr.114.din 9 iulie 2022.privind convocarea şedinţei de lucru ordinară al Consiliului Local al Comunei Sălacea;
Avand în vedere prevederile art.133 alin.1,art.134 alin.4 şi art.196 alin.1 lit.b din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Primarul comunei Sălacea,
DISPUNE;
Art.1.-Pentru data de 17 iulie 2022,orele 15,00 se convocă şedinţa de lucru ordinară
al Consiliului Local al Comunei Sălacea,care va avea loc la sediul primăriei,sau în Căminul cultural
în sala de şedinţă;
Art.2.-Proiectul ordinii de zi este cel anexat la prezenta dispoziţie;
Art.3.-Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi,împreună cu documentaţia
aferentă se găsesc la secretarul general sau la consilierul cu relaţii publice al comunei Sălacea şi
sunt puse la dispoziţie consilierilor locali în format fizic;Proiectele de hotărari şi alte documente se
transmit comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sălacea în vederea dezbaterii şi întocmirii
avizelor;
Art.4.-Cei interesaţi pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de
hotărari,atat în cadrul şedinţelor de comisii cat şi în plenul şedinţei Consiliului local;
Art.5.-Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
secretarului general al comunei Sălacea;
un exemplar Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor
un exemplar în dosarul şedinţei de lucru
un exemplar spre publicare

Contra emnează,
P. Secreta general UAT,
Nag z bolcs - Lajos

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA
Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel: 0259463014; Fax: 0259463275
DISPOZIŢIE
nr. 113/05.08.2022
privind acordarea ajutorului social familiei, cuantumul şi modalitaţile de plata pentru
doamna(domnul) SZILAGYI VIORICA
Primarul unităţii COMUNA SALA CEA HORV ATH BELA
Având În vedere :
• Cererea d-lui/d-nei SZJLAGYJ VIORICA, domiciliat(ă) în SALACEA, strada - Nr. 957A ,
însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind veniturile
obţinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu nr.
396/29.07.2022. (CNP 2460415052862)
• Referatul nr. 113/05.08.2022 prin care se fundamentează stabilirea dreptului de acordare a
ajutorului social pentru familia d-lui/d-nei SZILAGYJ VIORICA fonnata din I membri, cu un
venit total de 0.00 lei.
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului confom1 art. 14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în confonnitate cu art. 15 (3), (4).
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 4 I 6/200 I privind venitul minim garantat , actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru completarea
art. 8 din Legea nr. 416/200 I privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a
acordării unor beneficii de asistenţă socială, actualizată.
Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului social de
referintă.
În temeiul· art. 155 alin. I , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. I , lit. b şi art. 199 din O.U. G. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art 1. Se stabileşte acordarea ajutorului social pentru d-1/d-na SZILAGYI VIORICA, titularul cererii
numărul 396/29.07.2022, începând cu luna august 2022, persoana singura.
Art 2. Ajutorul social se acordă în sumă de 149.00 lei şi se plateşte prin mandat poştal de către Agenţia
Judeţeană de Plăţi Sociale Bihor începând cu luna august 2022.
Art 3. Se stabileşte obligaţia de a efectua O de ore de muncă în folosul comunitaţii şi de a se prezenta la
Primăria comunei COMUNA SALACEA .
Art 4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabilă la primaria COMUNA SALACEA în
termen de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată
şi completată prin Legea nr. 262/2007.
Art 5. Prezenta dispoziţie, act administrativ individual, va fi comunicată în tennen de 5 zile de la data
emiterii.
Art 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredintează persoana cu atribuţii de asistenţa
socială din cadrul Primariei COMUNA SALACEA.
Art 7. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu:
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor :
Instituţia Prefectului judeţului Bihor ;
Domnul/doamna SZILAGYI VIORICA din SALACEA, str. - Nr. 957A
Contrasemneaza,
Secre
ral
TA
R

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA
Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel: 0259463014; Fax: 0259463275
DISPOZIŢIE
nr. 113/05.08.2022
privind acordarea ajutorului social familiei, cuantumul şi modalitaţile de plata pentru
doamna(domnul) SZILAGYI VIORICA
Primarul unităţii COMUNA SALACEA HORV ATU BELA
Având în vedere :
• Cererea d-lui/d-nei SZILAGYI VIORICA, domiciliat(ă) în SALACEA, strada - Nr. 957 A ,
însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind veniturile
obţinute în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu nr.
396/29.07.2022. (CNP 2460415052862)
• Referatul nr. 113/05.08.2022 prin care se fundamentează stabilirea dreptului de acordare a
ajutorului social pentru familia d-lui/d-nei SZILAGYI VIORICA fonnata din 1 membri, cu un
venit total de 0.00 lei.
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului confonn art. 14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în conformitate cu art. 15 (3), (4).
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 4 I 6/200 I privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/20 I 5, pentru completarea
art. 8 din Legea nr. 416/200 I privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a
acordării unor beneficii de asistenţă socială, actualizată.
Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea valorii indicatorului social de
referinţă.
În temeiul art. I 55 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. 1 , lit. b şi art. I 99 din O. U. G. 57 / 20 I 9 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art 1. Se stabileşte acordarea ajutorului social pentru d-1/d-na SZILAGYI VIORICA, titularul cererii
numărul 396/29.07.2022, începând cu luna august 2022, persoana singura.
Art 2. Ajutorul social se acordă în sumă de 149.00 lei şi se plateşte prin mandat poştal de către Agenţia
Judeţeană de Plăţi Sociale Bihor începând cu luna august 2022.
Art 3. Se stabileşte obligaţia de a efectua O de ore de muncă în folosul comunitaţii şi de a se prezenta la
Primăria comunei COMUNA SALACEA .
Art 4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabilă la primaria COMUNA SALACEA în
tem1en de 30 zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată
şi completată prin Legea nr. 262/2007.
Art 5. Prezenta dispoziţie, act administrativ individual, va fi comunicată în tennen de 5 zile de la data
emiterii.
Art 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredintează persoana cu atribuţii de asistenţa
socială din cadrul Primariei COMUNA SALACEA .
Art 7. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu:
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor :
Instituţia Prefectului judeţului Bihor ;
Domnul/doamna SZILAGYI VIORICA din SALACEA, str. - Nr. 957A

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel: 0259463014;Fax:0259463275

REFERAT
nr. 113/05.08.2022
privind acordarea ajutorului social familiei
d-nei(d-lui) SZILAGYI VIORICA
Având în vedere:
• Cererea d-lui/d-nei SZILAGYI VIORICA , domiciliat în SALA CEA strada str. - Nr. 957 A , jud.
Bihor , însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind
veniturile obţinute în luna anterioara depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu
nr. 396/29.07.2022, CNP 2460415052862
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului confonn art.14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în conformitate cu art.15(3), (4).
• Familia d-Jui/d-ei SZILAGYI VIORICA , este formată din I membri, cu un venit total de 0.00 lei.
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completarile ulterioare,
actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/200 I privind venitul minim garantat , actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 20 I 5, actualizată prin Legea nr. 342/20 I 5, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 416/200 I privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, actualizată.
Legea 225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea
valorii indicatorului social de referinţă.
În temeiul art. I 55 alin. I , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. 1 , lit. b şi art. 199 din O.U. G. 57
I 2019 - privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:
Acordarea ajutorului social pentru d-1/d-na SZILAGYI VIORICA persoana aptă I inaptă de
muncă, titularul cererii 396/29.07.2022 , începând cu luna august 2022, persoana singura. Ajutorul social
se acordă în sumă de 149.00 lei şi se plateşte prin mandat poştal de către Agenţia Judeţiană de Prestaţii
Sociale Bihor , începând cu luna august 2022.
Primar
COMUNA SALACEA

lntocmit,

ROMÂNIA
JUDEŢUL Bihor
COMUNA SALACEA

Sediu: judetul Bihor, localitatea SALACEA, nr. 47, CUI: 4784300
Tel:0259463014;Fax: 0259463275

REFERAT
nr. 113/05.08.2022
privind acordarea ajutorului social familiei
d-nei(d-lui) SZILAGYI VIORICA
Având În vedere:
• Cererea d-lui/d-nei SZILAGYI VIORICA , domiciliat în SALA CEA strada str. - Nr. 957 A , jud.
Bihor , însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind
veniturile obţinute în luna anterioara depunerii cererii de către membrii acesteia; înregistrată cu
nr. 396/29.07.2022, CNP 2460415052862
• Ancheta socială efectuată la domiciliul solicitantului conform art.14 din Hotărârea Guvernului nr.
50/2011 şi fişa de calcul întocmită în conformitate cu art.15(3), (4).
• Familia d-lui/d-ei SZILAGYI VIORICA , este fonnată din I membri, cu un venit total de 0.00 lei.
Potrivit prevederilor:
Legea nr. 4 I 6/200 I privind venitul minim garantat, cu modificările şi completarile ulterioare,
actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 50/20 I I pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/200 I privind venitul minim garantat , actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 25 din 30 iunie 2015, actualizată prin Legea nr. 342/2015, pentru
completarea art. 8 din Legea nr. 4I6/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
Ordonanţei de urgenţă nr. 93 din 8 decembrie 2016, pentru reglementarea unor măsuri de
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, actualizată.
Legea 225/202 I pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, care prevede actualizarea
valorii indicatorului social de referinţă.
În temeiul art. I 55 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. I , lit. b şi art. 199 din O.U. G. 57
/ 2019 - privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN:
Acordarea ajutorului social pentru d-1/d-na SZILAGYI VIORICA persoana aptă I inaptă de
muncă, titularul cererii 396/29.07.2022 , începând cu luna august 2022, persoana singura. Ajutorul social
se acordă în sumă de 149.00 lei şi se plateşte prin mandat poştal de către Agenţia Judeţiană de Prestaţii
Sociale Bihor , începând cu luna august 2022.
Primar
COMUNA SALACEA

Intocmit,

IROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF.4784300;
PRIMAR,

D I S P O Z I Ţ I A Nr.114.din 9 iulie 2022.privind convocarea şedinţei de lucru ordinară al Consiliulul Local al Comunei Sălacea;
Avand în vedere prevederile art.133 alin.1,art.134 alin.4 şi art.196 alin.1 lit.b din
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Primarul comunei Sălacea,
DISPUNE;
Art.1.-Pentru data de 17 iulie 2022,orele 15,00 se convocă şedinţa de lucru ordinară
al Consiliului Local al Comunei Sălacea,care va avea loc la sediul primăriei,sau în Căminul cultural
în sala de şedinţă;
Art.2.-Proiectul ordinii de zi este cel anexat la prezenta dispoziţie;
Art.3.-Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi,împreună cu documentaţia
aferentă se găsesc la secretarul general sau la consilierul cu relaţii publice al comunei Sălacea şi
sunt puse la dispoziţie consilierilor locali în format fizic;Proiectele de hotărari şi alte documente se
transmit comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sălacea în vederea dezbaterii şi întocmirii
avizelor;
Art.4.-Cei interesaţi pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de
hotărari,atat în cadrul şedinţelor de comisii cat şi în plenul şedinţei Consiliului local;
Art.5.-Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
secretarului general al comunei Sălacea;
un exemplar Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor
un exemplar în dosarul şedinţei de lucru
un exemplar spre publicare

P R I M AR,
Horvath Bela

Contrasemnează,
P. Secretar general UAT,
Nagy Szaolcs - Lajos

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

EMITENT PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 115 din 10.08.2022

privind desemnarea doamnei Petrucz Maria - Beata în vederea asigurării exercitării
controlului financiar preventiv la nivelul Comunei Sălacea
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr.3 700 din I 0.08.2022 privind desemnarea doamnei Petrucz Maria - Beata în
vederea asigurării exercitării controlului financiar preventiv la nivelul Comunei Sălacea;
Ţinând cont de Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de
control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dispoziţia nr 19/2022 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei
Avram Lucia, din funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, cu atribiţii
în vederea exercitării controlului financiar preventiv la nivelul Comunei Sălacea, cu începere de la data de
22 iulie 2022, conform prevederilor art. 517 alin. ( l) lit. "d", alin. (2) şi alin. (3) - Secţiunea a 3-a,
încetarea de drept a raportului de serviciu din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Dispoziţia nr. 112/2022 privind modificarea raportului de serviciu prin
transfer la cerere, începând cu data de Ol august 2022, al doamnei Petrucz Maria - Beata, din funcţia
publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si Taxe
Locale de la unitatea administrativ - teritorială Municipiul Marghita, în funcţia publică de execuţie
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea, având durata programului de lucru de
8 ore/zi, respectiv raportul de serviciu cu normă întreagă. Locul de desfăşurare a activităţii este la sediul
unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea, în baza prevederilor art. 502 alin. (1) lit. "c", art. 506
alin. (1) lit. "b" şi alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, menţionând faptul că doamna Petrucz Maria - Beata îndeplineşte condiţiile
necesare exercitării controlului financiar preventiv, la nivelul comunei Sălacea;
Văzând prevederile art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Coroborate cu dispoziţiile Anexei la HCL 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;
Conform prevederilor art. 15 - Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv din
Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit căruia: "Personalul care exercită activitatea de control financiar
preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu I 0%.";

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (]) fit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin.(]) lit.b) din
O. U G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

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

DISPUNE:
Art.I. Se desemnează doamna Petrucz Maria - Beata, ce ocupă funcţia publică de execuţie de
consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea, în vederea exercitării controlului financiar
preventiv, la nivelul comunei Sălacea.
Art.2. Persoana desemnată potrivit punctului l, doamna Petrucz Maria - Beata, îndeplineşte pe
lângă celelalte atribuţii prevăzute în fişa postului şi identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă
condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor
bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile
publice care vizează în principal:
i) angajamentele legale şi angajamentele bugetare;
j)deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
k) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor
aprobate, inclusiv prin virări de credite;
I) ordonanţarea cheltuielilor;
m)constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
n) concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al comunei;
o) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al comunei;
p) alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice;
i) alte categorii de operaţiuni stabilite prin dispoziţie de primarul comunei;
Art.3. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză. Viza de control financiar preventiv se
exercită prin semnătura persoanei desemnate şi prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde
următoarele informaţii:
f) Comuna Sălacea;
g) menţiunea „vizat pentru control financiar preventiv";
h) Petrucz Maria - Beata, consilier;
i) semnătura;
j) data acordării vizei (an, lună, zi).
Art.4. Persoana desemnată, potrivit punctului I, să efectueze controlul financiar preventiv,
beneficiază de o majorare a salariului de bază cu I 0%, pentru activitatea de control financiar preventiv,
potrivit art. 15 din Legea - cadru nr. 153/20 I 7 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv salariul de bază al doamnei Petrucz Maria - Beata,
este în sumă de 5.972 lei, corespunzător tranşei de vechime 5 (salariul de bază pentru gradaţia O este de
4.795 lei, majorat cu 1.177 lei aferent tranşei de vechime în muncă - gradaţia 5), majorat cu 10%
reprezentând spor viza CFP în cuantum de 597 lei, rezultând un salariu de bază în sumă de 6569 lei, la
care se adaugă indemnizaţia de hrană în sumă de 34 7 lei, menţinută la nivelul din anul 2021, acordată
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, specificând faptul că nivelul veniturilor salariale
nu vor depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, respectiv 7280 lei, conform
prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea - cadru nr.153/2017).

Comuna Sălacea
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Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul Financiar
Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea.
Art.6. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie.
Art.7. Prezenta dispozitie se comunică doamnei Petrucz Maria - Beata, dosar dispoziţii,
Primarului comunei Sălacea, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Sălacea şi Instituţiei Prefectului jud. Bihor.

Contrasemnează,
p. Secretar general al Comunei Sălacea
Na

zabolcs - Lajos
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Nr. 3700 din 10.08.2022

REFERAT
privind propunerea de desemnare a doamnei Petrucz Maria - Beata în vederea asigurării
exercitării controlului financiar preventiv la nivelul Comunei Sălacea

Ţinând cont de Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de
control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dispoziţia nr 19/2022 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei
Avram Lucia, din funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Săi acea, cu începere de la data de 22 iulie 2022, conform prevederilor art. 517 alin. (1) Iit. "d", alin. (2) şi
alin. (3) - Secţiunea a 3-a, încetarea de drept a raportului de serviciu din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Dispoziţia nr.112/01.08.2022 privind modificarea raportului de serviciu prin
transfer Ia cerere, începând cu data de 01 august 2022, al doamnei Petrucz Maria - Beata, din funcţia
publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si Taxe
Locale de la unitatea administrativ - teritorială Municipiul Marghita, în funcţia publică de execuţie
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălacea, având durata programului de lucru de
8 ore/zi, respectiv raportul de serviciu cu normă întreagă. Locul de desfăşurare a activităţii este la sediul
unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea, în baza prevederilor art. 502 alin. (1) lit. "c", art. 506
alin. (1) lit. "b" şi alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, menţionând faptul că doamna Petrucz Maria - Beata îndeplineşte condiţiile
necesare exercitării controlului financiar preventiv, la nivelul comunei Sălacea;
Văzând prevederile art. 11 din Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Coroborate cu dispoziţiile Anexei la HCL 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;
Conform prevederilor art. 15 - Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv din
Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit căruia: "Personalul care exercită activitatea de control financiar
preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.";
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM

Comuna Sălacea
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1. Desemnarea doamnei Petrucz Maria - Beata, ce ocupă funcţia publică de execuţie de consilier,
clasa I, grad profesional superior, Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Sălacea, în vederea exercitării controlului financiar preventiv, la
nivelul comunei Sălacea.
2. Persoana desemnată potrivit punctului I, doamna Petrucz Maria - Beata, îndeplineşte pe lângă
celelalte atribuţii prevăzute în fişa postului şi identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă
condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor
bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile
publice care vizează în principal:
a) angajamentele legale şi angajamentele bugetare;
b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor
aprobate, inclusiv prin virări de credite;
d) ordonanţarea cheltuielilor;
e) constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
t)concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al comunei;
g) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al comunei;
h) alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice;
i) alte categorii de operaţiuni stabilite prin dispoziţie de primarul comunei.

3. Controlul financiar preventiv se exercită prin viză. Viza de control financiar preventiv se
exercită prin semnătura persoanei desemnate şi prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde
următoarele informaţii:
a) Comuna Sălacea;
b) menţiunea „vizat pentru control financiar preventiv";
c) Petrucz Maria - Beata, consilier;
d) semnătura;
e) data acordării vizei (an, lună, zi).
4. Persoana desemnată, potrivit punctului 1, să efectueze controlul financiar preventiv, beneficiază
de o majorare a salariului de bază cu 10%, pentru activitatea de control financiar preventiv, potrivit art. 15
din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare, respectiv salariul de bază al doamnei Petrucz Maria - Beata, este în sumă de
5.972 lei, corespunzător tranşei de vechime 5 (salariul de bază pentru gradaţia Oeste de 4.795 lei, majorat
cu 1.177 lei aferent tranşei de vechime în muncă - gradaţia 5), majorat cu I 0% reprezentând spor viza
CFP în cuantum de 597 lei, rezultând un salariu de bază în sumă de 6569 lei, 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, specificând faptul că nivelul veniturilor salariale nu vor depăşi
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, respectiv 7280 lei, conform prevederilor art. 11
alin. (4) din Legea - cadru nr. I 5312017).
Bernath Agnes
Consilier achiziţii publice

