
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 

-PRIMAR-

D I S P OZ I Ţ I A Nr. 128 . 

din 28 februarie 2022 

privind angajarea ca asistent personal ad-ei. Surducan Sorina Mariana ,asistent personal al 
persoanei cu handicap 

Primarul comunei Bălan, judeţul Sălaj, Pop Daniel; 
Având în vedere : -cererea nr. 754 din 28.02.2022 depusă de numita Surducan Sorina -Mariana, cu 

domiciliul în satul Chechiş, nr 1, pentru angajarea ca asistent personal ,pentru numitul Olar 
Gherasim cu acelaş domiciliu, ancheta socială efectuată în cauză şi Certificatul de încadrare în grad de 
handicap cu nr 58742 /25.08.2021 eliberat de către Comisia de Evaluare şi a Persoanelor adulte 
Judeţean Sălaj,deasemenea Acordul D.G.A.S.P.C Sălaj nr.4550/21.02.2022. 

În baza prevederilor Cap.II ,Secţiunea !,art I O ( 4)lit .,,c,, din Legea nr 153/2017-legea cadru privind 
salarizarea uni lară a personalului plătit din fonduri publice ;ale prevederilor Anexei 11,Cap. l,subcapitolul 
3.(3,2);ale art 155,alin (4) lit „a„coroborat cu alin .(5) Iit.,,a,, şi „e„ din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României ,nr 57/2019,privind Codul administrativ. 

În temeiul ait. I 96, alin.(!) lit."b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019, 
privind Codul administrativ; 

DISPUNE: 

Art.I.(]) Începând cu data de I martie 2022, se încadrează d-na Surducan Sorina-Mariana cu 
contractnl de mnncă pe perioadă determinată ,în funcţia de specialitate de asistent personal al 
persoanei cu handicap ,potrivit gradaţiei IV de vechime ,cu domiciliul din Chechiş ,nr. .asistent 
personal al persoanei cu handicap grav de gradul I Olar Gherasim,în cadrul Serviciului de asistenţă şi 
prestaţii sociale de sub autoritatea Consiliului local al comunei Bălan. 

ART.(2) Doamna Surduca11 Sorina-Mariana ,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 cai·e se adaugă 347 Iei 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 judeţului Sălaj, Serviciul juridic; 
-Surducan Sorina Mariana cu domiciliu în satul Chechiş, nr. ' , comuna Bălan, judeţul Sălaj 
-inspectorul asistent social din cadrul primăriei; 
-compartimentul contabilitate; 
-dosarul cu dispozitii; 

CONTRASEJvfNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei 

Avram Sebastia11 Yasi 
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