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 DISPOZIȚIA nr. 7 

                                                                    din 27.01.2021 

privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a  

contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcției publice 

vacante de Secretar General al Comunei Șincai 

 

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

Avand în vedere  

-Prevederile HG nr. 61/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, modificată și completată prin HG nr. 1173/2008 

-Art. 618, alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

-Adresa A.N.F.P. nr.43578/2021 de desemnare a reprezentanților în comisia de concurs și a comisiei de 

soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcției publice vacant de secretar general al 

Comunei Șincai 

-Adresa nr.630/SVII/21.01.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş de desemnare a reprezentanților 

în comisia de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcției 

publice vacant de secretar general al Comunei Șincai 

- Referatul compartimentului de specialitate al primarului Comunei Șincai 

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

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 DISPUNE: 

    Art. 1. Se constituie comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul 

de ocupare a funcției publice vacante de secretar general al Comunei Șincai organizat în data de 

11.02.2021, orele  10,00 proba scrisă și în data de 15.02.2021 ora 10,00 interviul, în următoarea 

componență 

1. Comisia de concurs 

-Domocos Maria–Secretar General Comuna Ceuașu de Câmpie –președinte 

-Sipoș Krisztian–consilier juridic superior–Instituția Prefectului–Jud Mureș-secretar 

-Dunca Simona–Eugenia –consilier –Instituția Prefectului–Județul Mureș-membru 

-Moldovan Dorel –Consilier juridic - Comuna Ceuașu de Câmpie-membru 

-Florea Sanda –Mihaela –Secretar General -Comuna Pogăceaua- membru 

 

2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

-  Borotea Floarea – consilier superior – Instituția Prefectului – Județul Mureș –președinte 

-  Dunca Ioan - Secretar General - Primăria Comunei Râciu -secretar 

-  Abran Nicoleta – Andreea – Consilier –Comuna Ceuașu de Câmpie-membru  

-  Bogățan Viorica – Simona - Secretar General - Comunei Grebenișu de Câmpie -membru 

-  Maria – Liliana Harhoi – consilier – Instituția Prefectului – Județul Mureș  -membru   

   Art. 2 Persoanele nominalizate la art. 1 vor îndeplinii prevederile prezentei dispoziții.  

   Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei Şincai în 

termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş ;i persoanelor nominalizate la art. 1. 

                                                       

                                              PRIMAR 

                                              Vasile POP 

Viză de legalitate 

Secretar General delegat 

Dan Cristian ONAC 
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 Referat de specialitate 
 

 

    În conformitate cu  

-prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

-prevederile HG nr. 61/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată prin HG 

nr. 1173/2008 

    Avand în vedere că postul de Secretar General al Comunei Șincai este 

vacant iar Primăria Comunei Șincai a demarat formalitățile legale pentru 

organizarea concursului pentru ocuparea postului respective este necesar 

numirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor prin act 

administrative al autorități executive a Comunei Șincai. 

   Propun emiterea actului administrativ de numire a comisiilor de concurs și 

de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de Secretar 

General al Comunei Șincai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secretar General al Comunei Șincai delegat 

 ONAC DAN CRISTIAN 
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