
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 

-PRIMAR-

D ISP OZ I fi A Nr:...J.1-.: 

<lin 31 ianuarie 2022 

privind acordarea w1ei g1adaţii de salarizare a d-lui Bercean Paul Cnst1an asistent prrsonal al 
persoanei cu handicap grav de gradul I 

Primarul comunei Bălan.judeţul Sălaj, Pop Daniel; 
Având în vedere : -cererea nr.302 <liu 31 .01.202.l depusă de d-ul Bercean Paul Cristian . cu 

domiciliul în satul Chendrea.nr , angajat ca asistent personal ,pentru numitul Souca Pavel cu 
domiciliul în localitatea Bălan ,nr ancheta socială efectuată în cauză şi Certificatul de încadrare în 
grad de handicap cu nr 26960/58178/07.07.2021 eliberat de către Comisia de Evaluare a Persoanelor 
adulte cu Handicap a Consiliului Judeţean Sălaj,deasemenea Acordul D.G.A.S.P.C Sălaj nr. 16671 din 
07.07.2021. 

În baza prevederilor Cap.II ,Secţiunea I ,art I O ( 4)1it ... c,, din Legea nr 153/2017-legea cadru privind 
salarizarea unhară a personalului plătit din fonduri publice :ale prevederilor Anexei ILCap. Lsubcapitolul 
3.(3,2);ale art 155,alin ( 4) lit „a,,coroborat cu alin .(5) Iit.,,a,. şi „e., din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României ,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.(1) Începând cu data de 1 februarie 2022. se aprobă salarizarea,potrivit gradaţiei l de 
vechime a d-lui Bercean Paul Cristian cu CNP 1960217314009 din Chendrea nr. ,asistent personal 
al persoanei cu handicap grav de gradul l,în cadrul Serviciului de asistenţă şi prestaţii sociale de sub 
autoritatea Consiliului local al comunei Bălan. 

ART.(2) Doanmul Bercean Paul Cristian ,va beneficia de un salariu în sumă brută de 2550 
Iei/lună,corespunzător funcţiei ,asistent personal al persoanei cu handicap grav ,din care 2550 lei salariu 
de bază şi O Iei ,spor de vechime acordat ,potrivit noi gradaiii 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 Ia: 
-Instituţia prefectului judeţului Sălaj, Serviciul juridic: 
:l:PZC;;;t/t-/ ,J/{JL-C.. cu domiciliu în satul Chendrea, nr. / f , comuna Bălan, judeţul Sălaj 
-inspectorul asistent social din cadrul primăriei; 
-compartimentul contabilitate: 
-dosarul cu dispozitii; 

PRIMAR 

POP DA~, 
L.S. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei AvramSp le 




