
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BÂLAN 
PRIMARI A 

DI S P OZ IT I A NR.39. 

din 31 ianuarie 2022 

pflvînd acordarea. incepând cu I ianuarie 2022. a unei majorări sulurinlc de 
până la 50 % din salariul de bază personalului din cadrul Primăriei comunei 
Bălan şi până la 25% pentru administrato111I public al comunei(111anager proiect) no111111alizat în 

echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare postaderarc 

Pri111arul co111unei Bălan. judeţul Sălaj, Pop Daniel: 
Având în vedere implementarea. derularea şi tinalîzarea în bune condiţii . a proieclului cu 

finanţare de la UE : '' Alimentare cu apti potabilii Îll satele: Bli/an, Chechiş, Chentlrea şi Gt1/piia, 

comww Bti/au, judeţul St1/aj şi Re/ea tle cmwlizare me11ajeni. şi stafie de epurare Îll localitii{ile: Btilan, 

Chechiş, Gîlg1111 A/11wş11/11i, G1ilpîi11 şi Che111/re11, co111111111 B1ila11, jude/11/ S1i/11j " . conform 

Contractului de fi nan tare nr. C 0720 AN00 0216 6330 0249I06.06.2017. contract semnat între 

A.F.I.R. România. în calitate de Autoritate contractantă şi Comuna Bălan, în calitate de beneficiar. este 

necesar a li constituită echipa de implementare a proiectului mai sus amintit. Mcnţiornlm faptul că prin 

contractul de finanţare nu se limitează numărul de persoane ce pot fa.ce parte din echipa de implementan.::

a proiectului . 

întocmit de Mnere Ion. consilier compartimentul achiziţii publice şi fond funciar; 
art. 16 pct.( 1-3) din Legea nr.153/2017 „ privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice: 
prevederile art. l. pcl. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9 l /20 I 7 pentru 
modificarea şi completarea Legii-cadru nr.15312017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice : 
art. 155 alin.(4)lit."a" şi alin.(5).lit."a" şi lit."c" din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului României nr.57/20 I 9. privind Codul administrativ; 
În temeiul art.196 alin.( I) lit."b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019. 

privind Codul administrativ. 

DIS PLINE: 

Art. I. Acordarea. începând cu 1 ianuarie 2022 a unei majorări salariale suplimentare. personalului 
din cadrul prinulriei comunei Bălan. nominalizat în echipele de proiecte linan,ate din fondurile comunitare 
postaderare. numit şi cuprins în ane:\.a care face pa11e integrantă din prezenta dîspo:tl\îe. 

f\11.2. (I) Acordarea salarizării suplimentare pentru persoanele nominalizate în ane:-..:ă. se va Iace p~ 
baza pontajelor lunare întocmite de managerul/coordonatorul/ şeful de proiect şi aprobate de ordonatorul 
principal de credite. 

(2) Persoanelor nominalizate în anexă li se acordă pentru timpul efectiv lucrat în cadrul 
echipei/echipelor de proiect, un spor de până la 50% aplicat la salariul de ba,ă brut lunar şi de până la 
25% pentru administratorul public al comunei. fără a putea depăşi indemnizaţia brută lunară a 
,-iccprirnarului astfel: 



a) până la 20 orc pe lună se acordă o majorare salarială de 10 % : 
b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majoiarc salarială de 20 % : 

c) între ,11-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30 % : 
ct) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare sa\ariak1 de 40 % : 
e) pesle 80 ore pc lună se acordă o ma.1orare salatia\ă de 50 % . 

Art.3. Num[1ru\ de rersoane care pol fi nominaliLate în echipele de proiect.nu este condiţionat de 
numărul de proieete finan\ate din fondurile cornunitare nerarnbursabile postaderare pentru care a fost 
semnat contractul/acordul/ordinul de finan\are de către institu\ia beneficiară cu autoritatea finan\atoarc. 

O persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte. 
J\rtA. Cu ducC'rra la îndeplinire a pre1cnte1 dispoziţii se încre<lin\eJz,1: 
- Managerul/şeful de proiect şi Compartimentul,achizitu publice; 
- Compartimentul buget. finanţe, contabilitate, impozite şi taxe: 
- secretarul comunei. 

Art.5. Persoana ne111ulţumitf1 se poate adresa împotriva prezentului act administrativ Tribunalului 
Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.55,ţ/200"1 pri, ind contenciosu! administrativ. 

Art.6. Prezenta dispozi\ie se comunică la: 
- lnstitu\ia prefectului judc\ului Sălaj.Serviciul juridic.contencios 

administrativ şi apostilă: 
- compartimentul proiecte şi programe de dezvolatre, achiziţii publice: 
- compartiment buget, contabilitate, resurse umane: 
- persoanele cuprinse în anexa la prezenta dispoziţie. 
- dosar dispo1i\ii. 

PRIMAR. 

Pop Daniel L.S. 

CONTRASEMNEAZĂ. 
Secretarul general al comunei 

Avram Sebastiap 



Anexa la Di,pwi\ia primarnlui nr ... ./ 31.01.2022 

Nr. ' Numele şi prenumele Functia în cadrul proeictulu1 Funqia îu cadrul UA T - I 
crt. Comuna 13ălan I -
1 Mărcean Ioan Manager proiect Consilier juridic 

2 Mnere Ion Responsabil cu achiziţiile ,,,;,,o, j 
-· -----

-Inspector \iscai _____ ' Damşa Aurelia Veronica Responsabil financiar J 
I 

~---- - I 

4 Mierea Maria Expert tehnic Inspector economic -~ 

I Gog Sanda Mariana 
-----·--------------- --1--- --------- -----

5 Expert tehnic I Inspector social 

1.s. P R 1 MAR 
Daniel Pop 

\ 




