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DISPOZIȚIA NR. 23/03.03.2021 
                                        

Privind compensarea concediului de odihnă neefectuat de către demnitar (primar) al cărui mandat a 
încetat la data de 23.10.2020 

 
Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 
Având în vedere: 
               - Raportul de specialitate al secretarului general delegat al comunei Șincai nr. 470/04.03.2021; 
 - Încheierea civilă nr. 6009/2020 a Judecătoriei Târgu – Mureș, secția civilă, pronunțată în dosarul nr. 
10631/320/2020, având ca și obiect validare primar; 
 - Cererea înregistrată sub nr. 2303/08.10 la primăria comunei Șincai, a domnului Grigore Huza; 
 - Procesul verbal din data de 23.10.2020, încheiat cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire al 
Consiliului Local al comunei Șincai; 
 - Ordinul nr. 398 din data de 26.10.2020 a Prefectului județul Mureș, privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al Comunei Șincai; 
 - Prevederile art.214 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Art. 1 din Ordonanța nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Prevederile art.1 din Legea nr.84/2020, privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 - Art. 15 alin. (1) din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
              - Art. 146 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
               - Art. 16 alin. (2) din Legea CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
     În temeiul art. 155 alin. (1) lit. a), alin (2) lit. c) și ale art.196, alin (1), lit.b din OUG nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ: 

DISPUNE:  

  Art.1. Se aprobă compensarea în bani a numărului de 25 zile lucrătoare reprezentând concediul de odihnă 
neefectuat de domnul Huza Grigore – primarul comunei Șincai în mandatul 2016 – 2020, aferent anului 2019, în 
cuantum de 9450 Lei – Brut. 
  Art. 2. Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi atacată în termenul legal prevăzut de către Legea 
nr.554/2004, legea contenciosului administrativ. 
  Art. 3. - Prezenţa dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii şi va fi transmisă prin intermediul 
secretarului general al U.A.T. – ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanei 
prevăzute la art. 1, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.șincai.ro.  
   

     PRIMAR                                                                                Viză de legalitate 

    POP VASILE                                                  SECRETAR GENERAL al Comunei Șincai delegat 

                                                          ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind compensarea concediului de odihnă neefectuat de către demnitar (primar) al cărui mandat a încetat la 

data de 23.10.2020 

Având în vedere: 
              -Schimbările intervenite în componenţa autorităţilor publice locale ca urmare a scrutinului electoral din 
27.09.2020, fapt ce  determină şi schimbarea reprezentanţilor legali ai unităţilor administrativ teritoriale; 
              - Încheierea civilă nr. 6009/2020 a Judecătoriei Târgu – Mureș, secția civilă, pronunțată în dosarul nr. 
10631/320/2020, având ca și obiect validare primar; 
 - Cererea înregistrată sub nr. 2303/08.10 la primăria comunei Șincai, a domnului Grigore Huza; 
 - Procesul verbal din data de 23.10.2020, încheiat cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire al 
comunei Șincai; 
 - Ordinul nr. 398 din data de 26.10.2020 a Prefectului județul Mureș, privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al Comunei Șincai; 
 - Prevederile art.214 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Art. 1 din Ordonanța nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Prevederile art.1 din Legea nr.84/2020, privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 - Art. 15 alin. (1) din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
               - Art. 146 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
               - Art. 16 alin. (2) din Legea CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
     Ţinând cont că primarul comunei Șincai, în mandatul 2016 – 2020, d-nul Huza Grigore are un număr de 25 de 
zile concediu de odihnă neefectuat aferente anului 2019, se impune compensarea în bani a zilelor de concediu 
neefectuate la data încetării mandatului. 
     În consecinţă, propun emiterea unei dispoziţii a primarului privind compensarea în bani a concediului de 
odihnă neefectuat aferent anului 2019 de către primarul comunei Șincai în mandatul 2016 – 2020, domnul 
Grigore Huza.  

 

SECRETAR GENERAL al comunei delegat 
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