
ROMÂNIA 
JUDFŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 
P R!MARIA 

D I S P OZ I ŢI A NR.65 

din 31 ianuarie 2022 

privind acordarea, începând cu I ianuarie 2022, a unei majorări salariale de 
până la 50 % din salariul de bază personalului din cadrul Primăriei comunei 
Bălan şi până la 25% pentru administratorul public al comunei(manager 

proiect) 
nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare 

postaderare 

Primarul comunei Bălan, judeţul Sălaj, Pop Daniel; 
Având în vedere implementarea. derularea şi finalizarea în bune condi\ii. a 
proiectului cu finanţare de la UE : "Alimentare cu apă potabilâ în satele: Bălan, 
Chechiş, Chendrea şi Gălpîia, comuna Bălan, jude/ul Sălaj şi Reţea de canalizare 
menajeră şi stafie de epurare în localităfile: Bălan, Chechiş, Gîlgău Almaşului, 
Gălpîia şi Chendrea, comuna Bălan,judeful Sălaj" întocmit de Mnere Ion, 
consilier compartimentul achiziţii publice şi fond funciar; 

- aii.16 pct.( 1-3) din Legea nr.153/2017 - privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; 

- prevederile ari. I, pct. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- art.155 alin.(4)1it."a" şi alin.(5),lit."a" şi Iit."c" din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr.57/20! 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, 

DISPUNE: 

Art. I. Acordarea, începând cu I ianuarie 2022 a unei majorări salariale 
suplimentare, personalului din cadrul primăriei comunei Bălan, nominalizat în 
echipele de proiecte finanţate din fondurile comunitare postaderare, numit şi 
cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispo;,:iţic. 

Aii.2. ( 1) Acordarea salarizării suplimentare pentru persoanele nominalizate 



în anexă, se va face pe baza pontajelor lunare întocmite de 
managcrul/coo1uonatorul/ şeful de proic-ct 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 bază brut lunar şi de până la 25% pentru administratorul public al 
comunei, iliră a putea depăşi indemnizaţia brută lunară a viceprimarului astfel: 

a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de I O% ; 
b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20 % ; 
c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30 % ; 
d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40 % ; 
e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50 % . 

Art.3 . Numărul de persoane care pot fi nominalizate în echipele de proiect,nu 
este condiţionat de numărul de proiecte finanţate din fondurile comunitare 
nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de 
finanţare de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare. 

O persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru 
maximum 4 proiecte. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează: 
- Managerul/şeful de proiect şi Compartimentul,achiziţii publice; 
- Compa1timentul buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe; 
- secretarul comunei. 

Art.5. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act 
administrativ Tribunalului Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ. 

Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj , Serviciul juridic,contencios 

administrativ şi apostilă; 
- compa1timentul proiecte şi programe de dezvolatrc, achiziţii publice; 
- compa1timent buget, contabilitate, resurse umane; 
- persoanele cuprinse în anexa la prezenta dispoziţie. 
- dosar dispoziţii. 

PRIMAR, 

Pop Daniel 




