
 

 DISPOZIȚIA nr. 95/17.09.2021 

                                                                     

privind modificarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 91 din 06.09.2021 privind 

constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul de ocupare a funcției publice vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad 

professional debutant – Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții 

Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, 

 
Primarul Comunei Șincai, județul Mureș, d-nul Vasile POP 

Avand în vedere  

-Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr. 91 din 06.09.2021 privind constituirea comisiei de concurs și a 

comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de Consilier 

achiziții publice, clasa I, grad professional debutant – Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane și 

Achiziții Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș 

- Art. 59 lin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

-Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

-Prevederile HG nr. 61/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, modificată și completată prin HG nr. 1173/2008 

      În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1), lit.a), alin. (2), lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

       DISPUNE: 
    Art. 1. Articolul 1 din Dispoziția Primarului Comunei Șincai nr. 91 din 06.09.2021 se modifică și va 

avea următorul conținut: 

      “Art. 1. Se constituie comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul de 

ocupare a funcției publice vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant – 

Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș,organizat în data de 20.09.2021, orele  10,00 proba 

scrisă și în data de 25.09.2021 ora 10,00 interviul, în următoarea componență 

1. Comisia de concurs 

-Dunca Ioan - Secretar General -Comuna Râciu –președinte 

-Domocos Maria  – Secretar General -Comuna Ceuașu de Câmpie –membru 

-Făgăraș Vasile Valentin –Inginer agronom - Comuna Râciu -membru  

-Onac Dan Cristian - Secretar General delegat–Comuna Șincai-secretar al comisiei  

 

2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

- Rîcean Maria-consilier superior -Comuna Râciu – președinte 

- Abran Nicoleta – Andreea – Consilier –Comuna Ceuașu de Câmpie-membru  

- Madaras Gizella –inspector –Comuna Ceuașu de Câmpie-membru “ 

   Art. 2 Persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezenţei dispoziţii. 

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

termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate, 

persoanelor prevăzute la art. 1 și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa www.șincai.ro.                                                  
                                                 PRIMAR 

                   Viză de legalitate                                                 Vasile POP 

Secretar General al Comunei delegat 

       Dan Cristian ONAC 

   

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 
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