
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 

-PR1\1AR-

DIS P OZ IT I A Nr. 124, 

din 24 februarie 2022 

privind reluarea contractului de muncă a d-ei,Varga Cornelia ,asistent personal al persoanei cu 
handicap 

Primarul comunei Bălan, judeţul Sălaj, Pop Daniel; 
Având în vedere : -cererea nr. 717 din 24.02.2022 depusă de numita Varga Claudia , cu 

domiciliul în satul Chendrea, nr 122, pentru angajarea ca asistent personal ,pentru numitul Varga 
Luca Timotei cu acelaş domiciliu, ancheta socială efectuată în cauză şi Ce1tificatul de încadrare în grad 
de handicap cu nr 254/08.06.2021 eliberat de către Comisia pentru Protectia copilului al Consiliului 
Judeţean Sălaj,deasemenea Acordul D.G.A.S.P.C Sălaj. 

În baza prevederilor Cap.li ,Secţiunea I ,art I O (4 )lit.,.c,. din Legea nr 153/2017-legea cadru privind 
salari7.area unitară a personalului plătit din fondwi publice ;ale prevederilor Anexei II,Cap. !,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. 1.(1) începând cu data de 25 februarie 2022, se reia contractul de muncă,potrivit gradaţiei IV 
de vechime a d-nei Varga Cornelia din Chendrea ,nr ,asistent personal al persoanei cu handicap 
grav de gradul l Varga Luca Timotei,în cadrul Serviciului de asistenţă şi prestaţii sociale de sub 
autoritatea Consiliului local al comunei Bălan. 

ART.(2) Doamna Varga Cornelia ,va beneficia de un salariu brut 2790 lei/lună, corespunzător 
funcţiei ,asistent personal al persoanei cu handicap grav ,din care 2227 lei salariu de bază şi 563 lei ,spor 
de vechime acordat ,potrivit gradaţiei IV de vechime ,la care se adaugă 347 lei pe lună indemnizaţa de 
hrană. 

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

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica la: 
-Instituţia prefectului judetului Sălaj, Serviciul juridic; 
-Varga Cornelia cu domiciliu în satul Chendrea , nr. 
-inspectorul asistent social din cad~rimăriei; 
-compartimentul contabilitate. ;,~:::~IA~-"'~. 
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, comuna Bălan. judeţul Săi.ţi 

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei 

Avram Sebastian Vasile 




