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DISPOZIŢIA NR. 73 

                                                                     Din 16 iulie 2021 

 

Privind modificarea raportului de serviciu, prin transfer în interesul serviciului, a doamnei Tamas Reka 

având  funcția publică de auditor, grad profesional asistent, clasa I, în compartimentul de Audit Intern din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai  

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

 

Văzând Raportul de specialitate al Secretarului General delegat al comunei Șincai nr. 1866 din 

165.07.2021 prin care se propune transferul în interesul serviciului al doamnei Tamas Reka încadrată pe 

funcția publică de auditor, grad profesional asistent, clasa I, în compartimentul de Audit Intern din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai; 

Analizând adresa nr. 5597/14.07.2021 a unității administrativ teritoriale comuna Ceuașu de 

Câmpie, înregistată la sediul instituției primăriei comunei Șincai sub nr. 1857/15.07.2021 prin care se 

solicită aprobarea transferului doamnei Tamas Reka, având  funcția publică de auditor, grad profesional 

asistent, clasa I, în compartimentul de Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai, pe o funcție publică echivalentă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ceuașu 

de Câmpie, începând cu data de 01.08.2021, și acordul exprimat de către doamna Tamas Reka, în 

conformitate cu prevederile art. 506 alin. (6) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârea nr. 9 din 15.02.2021 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a 

Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai; 

- Art.502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 32 alin. (1), coroborate cu prevederile alin. (2) lit. a) din Legea 153/2017 cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul  art. 155 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

DISPUN: 

 

Art.1.   Se aprobă modificarea raportului de serviciu, începând cu data de 01.08.2021, prin transfer 

în interesul serviciului, a doamnei Tamas Reka, având  funcția publică de auditor, grad profesional asistent, 

clasa I, în compartimentul de Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, 

la unitatea administrativ teritorială Comuna Ceuașu de Câmpie, pe o funcție publică echivalentă din aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Ceuașu de Câmpie. 

Art.2. Prezenta dispoziție are caracter individual și poate fi contestată în conformitate cu prevederile 

art. 7 alin. (1) din Legea 554/2004 a Contenciosului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziții se încredințează domnul Onac Dan – Cristian, 

responsabilul din Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice. 

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 57/2019 

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.5. - 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, 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.primariasincai.ro.  

     PRIMAR                                                                                SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

  VASILE POP                                                                                          ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind modificarea raportului de serviciu, prin transfer în interesul serviciului, a doamnei Tamas Reka 

având  funcția publică de auditor, grad profesional asistent, clasa I, în compartimentul de Audit Intern din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai  

 

Analizând adresa nr. 5597/14.07.2021 a unității administrativ teritoriale comuna Ceuașu de 

Câmpie, înregistată la sediul instituției primăriei comunei Șincai sub nr. 1857/15.07.2021 prin care se 

solicită aprobarea transferului doamnei Tamas Reka, având  funcția publică de auditor, grad profesional 

asistent, clasa I, în compartimentul de Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai, pe o funcție publică echivalentă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ceuașu 

de Câmpie, începând cu data de 01.08.2021, și acordul exprimat de către doamna Tamas Reka, în 

conformitate cu prevederile art. 506 alin. (6) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând act de emiterea acordul Primarului comunei Șincai, sub nr. 1869/15.07.2021, pentru 

operarea procedurilor de transfer, propun emiterea unei dispoziţii a primarului privind modificarea 

raportului de serviciu, prin transfer în interesul serviciului, a doamnei Tamas Reka având  funcția publică 

de auditor, grad profesional asistent, clasa I, în compartimentul de Audit Intern din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Șincai  

 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 
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