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DISPOZIŢIA NR. 69 

                                                               Din 15 iulie 2021 

 

Privind desemnarea domnului Fărcaș Raul - Ovidiu, Inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

Compartimentului Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații publice, pentru îndeplinirea atribuțiilor de agent 

constatator 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

 

Văzând Raportul de specialitate al Secretarului General delegat al comunei Șincai nr. 1865 din 15.07.2021 

prin care se propune desemnarea unei persoane din cadrul Primăriei comunei Șincai, județul Mureș, ca agent 

constator pentru controlul respectării disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții pe 

raza unității administrativ –teritoriale a comunei Șincai; 

Având în vedere: 

 - Prevederile art. 15 din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 26 alin. (6), art. 27 și art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 11 alin. 1 lit. c), art. 71 alin. 1, art. 72 alin.1 și a art. 74 din Normele Metodologice din 

2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul 

839/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul  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, cu modificările și completările ulterioare,  

DISPUNE: 

 

Art.1. Se împuternicește Fărcaș Raul - Ovidiu, Inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în 

Compartimentului Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai, județul Mureș, să constate contravenții ca agent constator, ca urmare a nerespectării de către 

persoanele fizice și juridice a disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții pe raza unității 

administrativ teritoriale a comunei Șincai, județul Mureș.  

Art.2. În exercitarea atribuțiilor de agent constator pentru constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor contravenționale ce intra în competența administrației publice locale, persoana nominalizată la art. 1 

din prezenta, își va face cunoscută, în prealabil, calitatea, prezentând legitimația de control, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta dispoziție. 

Art.3. Prevederile prezentei dispoziții vor completa atribuțiile și sarcinile de serviciu prevăzute în fișa 

postului persoanei nominalizare la art.1. 

Art.4. Cu data emiterii prezentei dispoziții se revocă Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 

47/21.04.2017. 

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 47/2019 privind 

Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ, prezenta Dispoziție 

se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

  Art.6. - Prezenta dispoziţie 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, și se aduce la cunoștință publică prin 

afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.  

     PRIMAR                                                                                SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

  VASILE POP                                                                                          ONAC DAN - CRISTIAN 
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ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI  COMUNEI SINCAI NR. 69/2021 

 

 

 

Legitimaţie Serviciu 

Împuternicire agent constatator 

in cadrul Primariei comunei Sincai 

Model şi conţinut cadru 

 

 

Faţă 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA SINCAI 

Primaria comunei Sincai   Nume ------------------------------------------- 

Prenume ---------------------------------------- 

LEGITIMAŢIE    Funcţia ------------------------------------------ 

NR._________ 

 

 

Emisă la data ____________ 

 

Primar 

 

 

 

 

Verso 

 

Dl/dna. _____________________ este împuternicit/ă să desfăşoare acţiuni de control, să constate contravenţiile şi 

să aplice sancţiunile contraventionale ce intra in competenta administratiei publice locale, conform Dispozitiei 

primarului comunei Sincai nr. 69/09.07.2021 

 

 

 

 

                        PRIMAR 

 ___________________ 

                                        AVIZAT  

SECRETAR 

_______________ 
 

 

 

 

 

FOTO 

 
 

SIGLĂ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. 1865 din data de 15.07.2021 

Privind desemnarea domnului Fărcaș Raul - Ovidiu, Inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

Compartimentului Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații publice, pentru îndeplinirea atribuțiilor de agent 

constatator 

Având în vedere: 

 - Prevederile art. 15 din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 26 alin. (6), art. 27 și art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 11 alin. 1 lit. c), art. 71 alin. 1, art. 72 alin.1 și a art. 74 din Normele Metodologice din 

2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul 

839/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

În prezent, este necesar a se exercita cu celeritate demersurile pentru a menține un control asupra respectării 

disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții pe raza unității administrativ teritoriale a 

comunei Șincai, având în vedere numărul de construcții care se află în creștere față de anii anteriori.  

În consecinţă, propun emiterea unei dispoziţii a primarului privind desemnarea unei persoane din cadrul 

Primăriei comunei Șincai, județul Mureș, ca agent constator pentru controlul respectării disciplinei în domeniul 

autorizării și executării lucrărilor de construcții pe raza unității administrativ  teritoriale a comunei Șincai; 

. 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


