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,llJDETUL SĂLA.I 
COMUXA BALAN 
PRIMAR 

DISPOZITIA l\r.40 

din 3 I ianuarie 2022 

privind stabilirea indemnizaţiei de salarizm·c a d-lui. Pop Dan id, primar al 
comunei, pc anul 2022 

Primarul comunei Bălan,judc\tli Săli,j, Pop Daniel, în exercitarea atribu(iilor sale legale; 
Analizând raportul de specialitate nr. 407 din 31.01.2022, întocmit de secretarul general al 

comunei.privind aprobarea indemnizaţiilor demnitarilor,a salariilor de bază pentru funqionarii publici ~i 
personalul contractual din cadrul Serviciilor ele specialitate ale Primarului comunei /l{lian. precum ~i clin 
cadrul instituţiilor şi Serviciilor ailate sub autoritatea Consiliului local al c,1111u11ci llălan. ca urmare a 
aplicării Legii - cadru nr.153/:1017. cu mocii ficări!c şi comrlclC1rik ulterioare; 

/\vând în vedcn.~ prevederile Legii cadru nr.1)3 din 28.06.2017 privind salariznren personalului 
plătit din fonduri publicc.moclillcalii ~i complct:11,i. astlel: 
-Art.13(1).coroboratcuart.16(2)dinC/\l'l'IOUII li Salari1area SITTIUI\I.-_.\ I -Sistemul de 
stabilire a salariilor ele bază, soldelor de lt111qicisalanilor de J'unqic,i11dernni1a\iilur Jc încadrare „i 
indemniza\iilor lunare în sectorul bugetar, potrivit căruia. 

(I) Nomenclatorul funcţiilor necesare deslâşurării activit,1\ilor specifice lieeărei instilu\ii sau aulnril,1\i a 
administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în Anexa nr.IX. lit."C" nr.crt.15: 

(2) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin.(1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art.25; 

Având în vedere Art.Lpct. I (2) din O.U.G. nr.130 / 2021 privind uncie măsuri fiscal bugetare „i 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative: ale art.155 alin.(4). lit."a" ji alin(5) lit."a şie" din 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ: 

În temeiul art.196 a\in.(I) lit.''b" din Orclonanaţa ele Urgen\ă a Guvernului nr.57/2019.privincl Codul 
administrativ, 

DISPUI\E: 

Art.I. Înc~pând cu <lata de l ianuarie .:W22, domnului P11r f)anli..'I. prim~ind comunci.i s~ mcn\Înc 
indcmniza\ia de salarizare la nivelul lunii decembrie a anului 20'.' I astfel: salariul brut 9360 lei. urmare a 
aplicării O.U.G. nr.1300021 (salariul de bază ele 9360 Ici.calculat potrivit unui coeficient de 4,5). 

Art.2. Cu aceeaşi dată, potrivit ai1. I 6(2) ale Legii nr. I 53i'.'O I 7 .coroborai cu art.6 I it. "h" din 
Regulamentul-cadru aprobat prin I l.G.R.nr.3'.'5/'.'018. i se ac,,rdă un spor de 15", «plic:11 1., .,;d,11iul ,Ic 
bază pentru implementarea unui număr de I proiect finan\at din tonduri,curopene nerambursabile,pe 
perioada cuprinsă 1n contractele de linan\arc Nr.Cl920074X220763302466 clin 12.07.2018. adia, 36 luni 

de la data semnării acestora de către ambele părţi contractante. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozi\ii se încrcdin\ca/.ă contabilul primăriei. 
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

Instituţia Prefectului jude\tilui Sălaj. Serviciul juridic şi contencios administrativ: 
compartimentul contabililatc; 
domnul Pop Daniel; 
dosarul cu clispozi\ii. 

PRIMAR. 

Pop Daniel 
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Secretarul general al comunei 
•· l\vram Scbasti,c11 Vasile ., 'A / 
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