
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 

-PRIMAR-

D I S P O 7. I Ţ I A Nr~ 

dm 31 ianuarie 2022 

privind acordarea unei gradBtii de salarizare ad-ei Grădinaru Maria asistent personal al persoanei 
cu handicap grav de gradul I 

Primarul comunei Bălan,judeţul Sălaj. Pop Daniel; 
Având în vedere: -cererea nr.:rVi din 11 01 2022 depusă de d-ul Grădinaru Mnrin , cu domiciliul 

în satul Gâlgău Almaşului,nr angajat ca asistent personal ,pentru numita Grădinaru Cristina cu acelaş 
domiciliul . 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 faaluare 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)lit .,,c., din Legea nr 153/2017-legea cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;ale prevederilor Anexei II,Cap. I,subcapitolul 
3.(3,2);ale art 155,alin (4) lit „a,.coroborat cu alin .(5) lit..,a„ şi .,e,. din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României ,nr 57/2019,privind Codul administrativ 

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

DISPUNE: 

Art. l .( 1) Începând cu data de I februarie 2022. se aprobă salarizarea.potrivit gradaţiei II de 
vechime a d-ei Grădinaru Maria cu CNP 2731021244222 din Gâlgău Amaşului 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) Doamna Grădinaru Maria ,va beneficia de un salariu în sumă brută de 2593 
lei/lună,corespunzător funcţiei .asistent personal al persoanei cu handicap grav ,din care 2255 lei salariu 
de bază şi 338 lei spor de vechime acordat ,potrivit noi gradaţii de vechime Ja care se adaugă 347 lei pe 
lună indemnizaţiei de hrană. 

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

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

L.S. 
CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul general al comunei 

Avram Sep asile 




