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DISPOZIŢIA NR. 90  

                                                               Din 6 septembrie 2021 

 

privind delegarea dreptului de semnătură al primarului comunei Șincai în lipsa acestuia 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

 

Văzând Raportul de specialitate al Secretarului General delegat al comunei Șincai nr. 2245/06.09.2021 privind 

delegarea dreptului de semnătură al primarului comunei Șincai în lipsa acestuia; 

 

Având în vedere prevederile: 

- Standardului 4 și a Standardului 11 din Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice; 

- Art. 213 – art. 215 și ale art. 217 din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 35 din 09.11.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei 

Şincai;  

- Ordonanței 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 

consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor; 

În temeiul art. 155 alin (1) lit d) și art.196 alin (1) lit.b din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 

D I S P U N : 

 

Art.1. În lipsa domnului Vasile Pop, primarul comunei Șincai, se deleagă domnului Panczel Szilamer, viceprimarul 

comunei Șincai să exercite dreptul de semnătură al primarului.  

Art.2. În lipsa primarului și al viceprimarului comunei Șincai se deleagă domnului Toma Dragoș, Consilier Juridic 

în compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai dreptul de semnătură al 

primarului.  

Art. 3. Dreptul de semnătură al primarului se va efectua în ordinea stabilită la art. 1 și art. 2 din prezenta și numai 

pentru următoarele documente: corespondență, adrese, adeverințe, anchete sociale, certificate fiscale și pentru avizele / 

acordurile eliberate în baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emise de către compartimentele cu atirbuții specifice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Șincai. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează primarul comunei Șincai și 

persoanele nominalizate la art. 1 și art. 2. 

Art. 5. Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi atacată în termenul legal prevăzut de către Legea 

nr.554/2004, legea contenciosului administrativ. 

 Art.6. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în termenul 

prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanelor prevăzute la art. 1 și art. 2 , 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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      NR. 2245/06.09.2021  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind delegarea dreptului de semnătură al primarului comunei Șincai în lipsa acestuia 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Standardului 4 și a Standardului 11 din Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice; 

- Art. 213 – art. 215 și ale art. 217 din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai nr. 35 din 09.11.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei 

Şincai;  

- Ordonanței 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 

consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor; 

Prevederile ante – menționate constată necesitatea continuării activității din cadrul primăriei comunei Șincai în 

perioada în care primarul comunei Șincai efectuează concediul de odihnă anual, concediu medical, participă la cursuri de 

perfecționare sau efectuează deplasări/delegații în interes de serviciu și pentru soluționarea unui blocaj din punct de vedere 

al furnizării serviciilor către cetățeni, propun emiterea unei dispoziţii privind delegarea dreptului de semnătură al primarului 

comunei Șincai în lipsa acestuia viceprimarului comunei Șincai și Consilierului juridic în situația în absentării celor 2 

demnitari. Dispoziția se va limita la utilizarea dreptului de semnătură pe următoarele documente: corespondență, adrese, 

adeverințe, anchete sociale, certificate fiscale și pentru avizele / acordurile eliberate în baza Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emise de către 

compartimentele cu atirbuții specifice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai. 

 

. 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 
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