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D I S P O ZI Ţ I A Nr.41 

din 31 ianuarie 2022 

privind stabilirea indemnizaţiei de salarizare a d-lui. Damşa Nicolae,viccprimar 
al comunei, pe anul 2022 

Primarul comunei Bălan.judeţul Sălaj . Por Oanirl în exercitarea atribuţiilor sale leµale: 
Analizând raportul de specialitate nr. 407 din 31.01.2022. întocmit de secretarul general al 

comunei.privind aprobarea indemnizaţiilor demnitarilor.a salariilor de bală pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul Serviciilor de specialitate ale Primarului comunei Bălan. precum şi din 
cadrul instituţiilor şi Serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului local al comunei Bălan. ca urmare a 
aplicării Legii - cadru nr.153/2017. cu modificările şi completările ulterioare: 

A vând în vedere prevederi Ic Legii cadru nr. 153 din 28.06.20 I 7 pri\, i nd salari7arca personalului 
plătit din fonduri publice.modificată şi completată. astfel: 
-A11.l3(1).coroboratcuart.l6(2)dinCAPITOI Ul li Salari7arca SECTILJ EA I Sistemul de 
stabilire a salariilor de bază. soldelor de funcţie/salariilor de funcţie.indemniLa\iilor de încadrare şi 
indcmnizatiilor lunare în sectorul bugetar. potrivit căruia. 

(I) Nomenclatorul funcţii lor necesare desfăşurării activităţi lor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a 
administraţiei publice locale. precum şi ierarhia funqiilor sunt pre\ăzute în Anexa nr.IX. lit."C' nr.crt.15: 

(2) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin.( I) se rcali7.ca7ă de către ordonatorul de credite. cu 
respectarea prevederi lor art .25: 

/\ vând în vedere Art. I. pct. I (2) din O. U.G. nr.130 / 2021 pri\ ind uncie măsuri fiscal bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative: ale art.155 alin.(4). li1.··a·· şi alin(5)lit."a şie" din 
O.U.G.nr.57/2019. privind Codul administrativ: 

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

DISPUNE: 

Art.I. Începând cu data de I ianuarie 2022. d-lui Damşa Nicolae. \iccprimaru l comunei, i se 
menţine indemnizaţia de salarizare la nivelul lunii decembrie 2021 astfel: salariul brut de 7280 Ici urmare 
a aplicării O.U.G. nr.1 /2020 (salariul de bază de 7280 Ici.calculat potrivit unui coeficient de 3.5 ). 

Art.2. Cu aceeaşi dată. potri, it art.16(2) ale Legii nr.153/2017.coroborat cu a11.6 lit. .. b" din 
Regulamentul-cadru aprobat prin H.G.R.nr.325/2018. i se acordă un spor de 15% aplicat la salariu l de 
bază pentru implementarea unui număr de I proiect finanţat din fonduri.europene nerambursabile.pe 
perioada cuprinsă în contractele de finanţare Nr.CI 920074X220763302466 din I ~.07.2018. adică 36 luni 

de la data semnării acestora de către ambele părţi contractante. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dic;po1iţii se încrcdinţca1ă contabilul primăriei. 
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj. Serviciul juridic şi contencios administrativ: 
- Compartimentul contabilitate: 

- domnul Dan~şa G!1~_orghc-Gab~ .~ ~ al comunei: 
dosarul cu d1spoz1ţ11. /. .Q;-O __ 1-1 - , 

PRIMAR \~·-- {' , -·L ' \; C \ ~ , ....J s ,. ' .', .. , 1-< ;.:,, .-. I ~ 
Pop Dani 0 - ~ 

· J . - ~' 
• l i_\ l 0 l 1' \~ 

f) R I M f'. 

COl'iTRASEMNEAZA 
Secretarul gcncnil al comunei 
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