
   

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro  
     

Dispoziția nr. 15 
                                   Din 23.02.2021 

privind numirea d-lui Fărcaș Raul-Ovidiu în funcția publică de Inspector, clasa  I, gradul profesional 

asistent, în cadrul Compartimentului  Agricol, Cadastru Urbanism  şi Relații Publice, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș 

      

Primarul Comunei Șincai, județul Mureș, d-nul Pop Vasile 

Avand în vedere  

- rezultatul final al concursului pentru ocuparea  functiei publice de executie de Inspector, clasa  I, 

gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului  Agricol, Cadastru Urbanism  şi Relati  Publice, 

conform Raportului final al concursului, nr. 306/11.02.2021  întocmit de Comisia de concurs; 

- prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile H.C.L. Comuna Sincai nr.9/15.02.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de 

functii, al U.A.T. Comuna Sincai; 

- art. 7 pct. 13 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 

-Propunerea de numire în functia publică de executie de Inspector, clasa  I, gradul profesional asistent, 

în cadrul Compartimentului  Agricol, Cadastru Urbanism  şi Relati  Publice nr.369/22.02.2021  

-prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice 

-HCL ȘINCAI nr. 39 din 31.07.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personal contractual  

   În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1), lit. d), alin. (5) lit.e), şi ale art. 196, alin. (1), din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ 

 

DISPUNE: 

 

Art. 1. Începand cu data de 23.02.2021 d-nul FĂRCAȘ RAUL-OVIDIU se numeşte în funcţia publică 

de Inspector, clasa  I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului  Agricol, Cadastru 

Urbanism  şi Relații Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul 

Mureș cu un salariu brut lunar de 4014 ron. 

Art. 2. Atribuţiile de serviciu sunt stabilite în Anexa nr. 1 care face parte din prezenta dispoziţie. 

Art. 3. Secretarul General al comunei și compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Șincai vor duce la îndeplinirea prezentei dispoziții. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Legii nr. 

554/2004, Legea Contenciosului Administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Instituției Prefectului 

Județul Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate, compartiment financiar-contabil din cadrul 

UAT Comuna Șincai și persoanei nominalizate la art. 1. 

 

 Avizat pentru legalitate                                                                     PRIMAR 

  Secretar General al Comunei delegat                                                VASILE POP                                                                                      
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