
ROMANIA 
JUDE.I UL S.Ă.LAJ 
COMUN/\ BĂLAN 
PRIMAR 

DIS POZ I 11 /\ Nr.114_. 

din 17 februarie 2022 

pentru revocarea Dispo7i\iilor nr. 43 din 31 ianuarie 2022 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

Primarul comunei Bălan.judeţul Sălaj. Pop Daniel: 
A vând în vedere: - referatul secretarului general. pri\ ind revocarea Disp07i\i i Ic primaru I u i 

nr.43.44.48.49 si 50 din 17 02 2022. înregistrat la nr. 737 din 17.02.2022: 
Având în vedere prevederile Legii cadru nr.I53 din 28.06.2017 privind salari1arca 

personalului plătit din fonduri publice. 
Nivelul veniturilor salariale se stabileşte. în condiţiile prcvă1u1e la alin .( I) şi (3). fără a 

depăşi nivelul indemni7a\iei lunare a funcţiei de viceprimar sau. după caz. a indemnizaţiei lunare 
a vicepreşedin- telui consiliului judcţcan,sau.după ca7 a viceprimarului municipiului Bucureşti. 
corespunzător nivelului de organizare: comună. oraş. municipiu. sectoarele municipiului 
Bucureşti. primăria generală a municipiului Bucureşti. e>,.clusiv majorările prevă1ute la art.I6 
alin.(2). cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli: 

Văzând prevederile art.255 alin.(2}. din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019. 
privind Codul administrativ : 

În temeiul art. I 96. alin( I). lit. .. b ... din Ordonan\a de l rgen\ă a Guvernului nr.57/2019. 
privind Codul administrativ. 

DISPUNE: 

AJ:L.L Se revocă în totalitate prevederile Dispozi\iile nr.43 din 31 ianuarie 2022. 
Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii. în termen de 20 de 

7ilc calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale .. 
Art). C'u ducerea la îndeplinire a prevederi lor prc7cntci se încred in\cază secretaru I general al 

comunei. 
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la : 

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj. Serviciul juridic şi contencios administrativ: 
-persoanele menţionate la dispozioţiile sus mcnşionate: 
- dosarul personal: _ ---
-dosarul cu dispoziţii. / o M.t\ NI 
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