
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 

-PRIMAR-

D I S P OZ I Ţ l A Nr~ 

din 31 ianuarie 2022 

privind prelungirea contractului de muncă ca asistent personal al persoanei cu handicap grav de 
gradul I 

Primarul comunei Bălan, judeţul Sălaj, Pop Daniel; 
Având ln vedere: -cererea nr.275 din 27.01.2022 depusă de d-na Puşt:aş Le<wliua, cu domiciliul 

în satul Gâlgău Almaşului ,nr , angajat ca asistent personal ,pentru numita Paşca Maria cu 
domiciliul în localitatea Gâlgău Almaşului,nr . , Certificatu] de încadrare în grad de handicap cu nr 
27610/60417/ 19.01.2022 eliberat de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

Vâzănd prevederile art 39,pct.(3) coroborat cu art.60 lit„f„din Legea 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,ale art.83 lit.,,h,. din Legea nr.53/2003,Codul Muncii 
precum şi ale art.155,Jit.(5) pct.,,c,.coroborat cu art 129 alin (7) lit„b„ din O.U.G nr.57/2019,privind 
codul administrativ. 

În temeiul art.I 96, alin.( 1) lit.''b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019, 
privind Codul administrativ; 

DISPUNE: 

Art.1.( I) Începând cu 20 ianuarie 2022, se aprobă prelungirea pe perioadă determinată a 
contractului de muncă al d-ei Puşcaş Leontina din Gâlgău Almaşului nr. ,comuna Bălan,asistent 
personal al persoanei cu handicap grav de gradul I, Paşca Maria, ca urmare a revizuirii certificatului de 
handicap ,în cadrul Serviciului de asistenţă şi prestaţii sociale de sub autoritatea Consiliului local al 
comunei Bălan. 

ART.(2) Doamna Puşcaş Leontina ,va beneficia de un salariu în sumă brută de 2593 
lei/lună,corespunzător funcţiei ,asistent personal al persoanei cu handicap grav gradaţia II ,din care 2255 
lei salariu de bază , 338 spor de vechime ,la care se adaugă 347 lei pe lună indemnizaţiei de hrană. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul general al comunei şi 
contabilul primăriei. 

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica la: 
-Instituţia prefectului judeţului Sălaj. Serviciul juridic; 
-Puşcaş Leontina cu domiciliu în satul Gâlgău Almaşului, nr.304omuna Bălan, judeţul Sălaj 
-inspectorul asistent social din cadrul primăriei; 
-compartimentul contabilitate; 
-dosarul cu dispozitii; 

PRIMAR 
POP DANIEL 

L.S. 
CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul general al comunei 
Avram Sebastian Vasile 
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