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                                                                                    DISPOZIȚIA NR. 24/03.03.2021 
                    

Privind compensarea concediului de odihnă neefectuat de către secretarul general al U.A.T comuna Șincai  al 

cărui raport de serviciu a încetat de drept prin Dispoziția primarului nr. 95/09.10.2020, modificată prin 

Dispoziția nr. 97/13.10.2020 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 
Având în vedere: 
  - Cererea înregistrată sub nr. 2221/02.10 la primăria comunei Șincai, a doamnei Suciu Ludovica Emilia; 
 - Dispoziția nr. 95/09.10.2020 privind încetarea de drept a raportului de serviciu dintre Comuna Șincai și 
doamna Suciu Ludovica Emilia – secretar general al comunei Șincai; 
 - Dispoziția nr. 97/13.10.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 95/09.10.2020 privind încetarea de 
drept a raportului de serviciu dintre Comuna Șincai și doamna Suciu Ludovica Emilia – secretar general al 
comunei Șincai; 
 - 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; 
     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 10 zile lucrătoare reprezentând concediul de odihnă 
neefectuat de doamna Suciu Ludovica Emilia – secretar general al comunei Șincai, aferent anului 2019, în 
cuantum de 2830 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                                                                                 

  VASILE POP                                                                                           

                                                                                                                Viză de legalitate 

                                                                                 SECRETAR GENERAL al Comunei Șincai delegat 

                                                          ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind compensarea concediului de odihnă neefectuat de către secretarul general al U.A.T comuna Șincai  al 

cărui raport de serviciu a încetat de drept prin Dispoziția primarului nr. 95/09.10.2020, modificată prin 

Dispoziția nr. 97/13.10.2020 

Având în vedere: 

 - Cererea înregistrată sub nr. 2221/02.10.2020 la primăria comunei Șincai, a doamnei Suciu Ludovica 

Emilia; 

 - Dispoziția nr. 95/09.10.2020 privind încetarea de drept a raportului de serviciu dintre Comuna Șincai și 

doamna Suciu Ludovica Emilia – secretar general al comunei Șincai; 

 - Dispoziția nr. 97/13.10.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 95/09.10.2020 privind încetarea de 

drept a raportului de serviciu dintre Comuna Șincai și doamna Suciu Ludovica Emilia – secretar general al 

comunei Șincai; 

 - 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; 

Ţinând cont că secretarul general al U.A.T Comuna Șincai, are un număr de 10 de zile concediu de odihnă 

aferente anului 2019 neefectuate se impune compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuate la data încetării 

raportului de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

În consecinţă, propun emiterea unei dispoziţii a primarului privind compensarea în bani a concediului de 

odihnă aferente anului 2019 neefectuat de către fostul secretarul general al comunei Șincai, doamna Suciu 

Ludovica Emilia. 

SECRETAR GENERAL al U.A.T Comuna Șincai delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 
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