
ROMANI/\ 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BĂLAN 
PRIMAR 

DIS POL I I I A Nrlli. 

din 17 februarie 2022 

pentru revocarea Dispoziţiei nr. 44 din 31 ianuarie 2022 rri, ind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

Primarul comunei Bălan. judeţul Sălaj. Pop Daniel: 
Având în vedere: - referatul secretarului general. privind revocarea Dispoziţiile primarului 

nr.43.44.48.49 si 50 din 17 02 2022. înregistrat la nr. 737 din 17.02.2022: 
A, ând în vedere prevederile I egii cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salari7area 

personalului rlătit din fonduri ruhlicc. 
Ni,clul veniturilor salariale se stabileşte. în condi\iilc prevă1utc la alin.( I) şi (3). fără a 

depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau. după ca1:. a indemni1.aţiei lunare 
a vicepreşedin- telui consiliului _judc\ean.sau.după cai a" iceprimarului municipiului Bucureşti. 
corespunzător nivelului de organii'arc: comună. ora~. municipiu. sectoarele municipiului 
Bucureşti. primăria generală a municipiului Bucureşti. exclusi, majorările prevăzute la an.16 
al in.(2). cu încadrarea în cheltuie! i Ic de personal aprobate în bugetele de venituri şi chel tu ici i: 

Văzând prevederile art.255 alin.(2). din Ordonan\a de lJrgen\ă a Gu,ernului nr.57/2019. 
privind Codul administrativ: 

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

DISPUJ\F: 

Art. I. Se revocă în totalitate prevederile Dispoziţiile nr.4..J din 31 ianuarie 2022. 
Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii. în termen de 20 de 

7ile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale„ 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor pre7entei se încredinţca7ă secretarul general al 

comunei. 
Art.-+. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj. Ser, iciul _juridic şi contencios administrativ: 
-persoanele menţionate ~ozioţiilc sus menşionate: 
- dosarul personal: ~ 
-dosarul cu dispo,6~ O l"'1 • . . [ ·-1 . -~ 
p R I M A R . H 1,f t L s. ; 
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Secretar general al comunei 
Avrm Scha~:ti n- V; ;;ilc 
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