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DISPOZIȚIA NR. 79 

Din data de 18.08.2021  

Privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă pentru oficierea căsătoriilor, domnului 

Toma Dragoș, consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Juridic, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș  

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Raportul de specialitate al Secretarului General delegat al comunei Șincai nr. 2128/18.08.2021 prin 

care se propune delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă pentru oficierea căsătoriilor, domnului Toma 

Dragoș, consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 3 alin. (1) și următoarele din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie 

civilă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011; 

 - Art. 106 alin. (3), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 157 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 438 alin. (1) și (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a),  art. 157 alin. (1),  alin. (2), alin. (3), alin. (4) 

şi ale  art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare:  

DISPUN: 

 Art. 1. – (1) Se deleagă exercitarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă pentru oficierea căsătoriilor, 

domnului Toma Dragoș, consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Juridic, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș  

 Art. 2. În exercitarea atribuţiilor delegate persoana prevăzută la alin. (1), îndeplinește atribuţiile delegate în 

numele autorităţii primarului comunei Șincai, şi nu în nume propriu.  

Art.3. 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.4. Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în termenul 

prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanei nominalizate 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                                                           Contrasemnează Secretar General U.A.T delegat        

VASILE POP                                                                                     Onac Dan - Cristiant  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 2128 din data de 18.08.2021 

Privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă pentru oficierea căsătoriilor, domnului 

Toma Dragoș, consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Juridic, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș  

 

Având în vedere: 

 - Art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 3 alin. (1) și următoarele din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie 

civilă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011; 

 - Art. 106 alin. (3), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 157 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 438 alin. (1) și (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Necesitatea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă pentru oficierea căsătoriilor intervine în 

următoarele situații: 

a) în perioada efectuării de către domnul Onac Dan – Cristian, ofițer de stare civilă delegat sau a primarului 

comunei Șincai, Vasile Pop a concediului legal de odihnă sau a altor concedii legale;  

b) în perioada deplasării în interesul serviciului în altă localitate a domnului Onac Dan – Cristian, ofițer de 

stare civilă delegat sau a primarului comunei Șincai, Vasile Pop; 

c) in cazuri special prevăzute de legislația specifică în vigoare; 

În consecinţă, propun emiterea unei dispoziţii a primarului privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer 

de stare civilă pentru oficierea căsătoriilor, domnului Toma Dragoș, consilier juridic, clasa I, grad profesional 

debutant în Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul 

Mureș. 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 

 

 


