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          DISPOZIŢIA nr. 29 

din  18 februarie 2022 

 

privind actualizarea Comisiei comunei Șincai pentru recensământul populației și a 

locuințelor din anul 2021  

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

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

629/18.02.2022 privind actualizarea Comisiei comunei Șincai pentru recensământul populației și a 

locuințelor din anul 2021; 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 4 alin. (6) și ale art. 34 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 46/29.06.2020 privind constituirea Comisiei 

comunei Șincai pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021; 

- Încheierea civilă nr. 6009/2020 privind validarea domnului Vasile Pop, în funcția de Primar 

al comunei Șincai;  

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. a)  coroborat cu alin. (2)  lit. b) și  art.196 alin. (1) lit.b) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: 

D I S P U N : 

Art.1. Se actualizează componența Comisiei comunei Șincai pentru recensământul populației 

și locuințelor din anul 2021, constituită prin Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 46/29.06.2020, 

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta Dispoziție.  

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la secția de contencios administrativ a 

Tribunalului Mureș în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 Art. 3. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – 

ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanelor 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 

Pop Vasile 

 

………………….…………… 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

p. Secretar general al comunei Șincai 

Onac – Dan Cristian 

………………….………………… 
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Anexă la Dispoziția nr. 29 din 18 februarie 2022 

 

Componența Comisiei comunei Șincai pentru recensământul populației și locuințelor din anul 

2021 

Funcția deținută în cadrul 

Comisiei 

Funcția deținută în 

administrația publică locală 
Nume și Prenume 

Președinte Primarul comunei Șincai Pop Vasile 

Vicepreședinte Viceprimarul comunei Șincai Pánczél Szilamér 

Secretar 
p. Secretarul general al 

comunei Șincai 
Onac – Dan Cristian 

Membri 

Directorul şcolii din 

localitatea reşedinţă de 

comună 

Chiselciuc Mariana 

Referentul cu starea civilă 

din aparatul de specialitate al 

primarului 

Moldovan Lucia 

Șeful postului de poliţie 

Șincai 
Milășan Crinișor Petru 

Cadru didactic Fekete Annamaria 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 629 din data de 18.02.2022  

privind actualizarea Comisiei comunei Șincai pentru recensământul populației și a locuințelor 

din anul 2021 

 Domnule Primar Pop Vasile: 

 Subsemnatul Onac Dan - Cristian  având funcția de referent în cadrul Compartimentului 

Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al comunei 

Șincai, delegat pentru exercitarea atribuțiilor de Secretar General al comunei Șincai, în conformitate cu 

prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 32 și următoarele din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

s-a procedat la întocmirea prezentului raport de specialitate . 

Având în vedere prevederile  

- art. 4 alin. (6) și ale art. 34 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor 

din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziției Primarului comunei Șincai nr. 46/29.06.2020 privind constituirea Comisiei 

comunei Șincai pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021; 

Luând act de:  

- Încheierea civilă nr. 6009/2020 privind validarea domnului Vasile Pop, în funcția de Primar 

al comunei Șincai;  

  Raportat la dispozițiile legale ante – menționat și la necesitatea actualizării Comisiei comunei 

Șincai pentru recensământul populației și a locuințelor din anul 2021,   

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

  Să actualizați Comisia comunei Șincai pentru recensământul populației și a locuințelor din anul 

2021, în următoarea componență: 

 

Funcția deținută în cadrul 

Comisiei 

Funcția deținută în 

administrația publică locală 
Nume și Prenume 

Președinte Primarul comunei Șincai Pop Vasile 

Vicepreședinte Viceprimarul comunei Șincai Pánczél Szilamér 

Secretar 
p. Secretarul general al 

comunei Șincai 
Onac – Dan Cristian 

Membri 

Directorul şcolii din 

localitatea reşedinţă de 

comună 

Chiselciuc Mariana 
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Referentul cu starea civilă 

din aparatul de specialitate al 

primarului 

Moldovan Lucia 

Șeful postului de poliţie 

Șincai 
Milășan Crinișor Petru 

Cadru didactic Fekete Annamaria 

 

 

 
Funcția: p. Secretar General U.A.T. 

………………….………………… 

Onac Dan - Cristian 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  
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