
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA ŞINCAI 

PRIMAR 

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

Judeţul Mureş, cod poştal 547595 Telefon/Fax: 0265 –427 201 

e-mail: sincai@cjmures.ro site:www.primariasincai.ro 

 

 

 
          DISPOZIŢIA nr. 67/05.07.2022 

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

pentru concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer 

buldoexcavator în Compartimentul administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Șincai, județul Mureș 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând Raportul de specialitate nr. 2209/05.07.2022 întocmit de către Secretarul general 

unității – administrativ teritoriale Comuna Șincai, prin care se propune emiterea unei dispoziții privind 

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

a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer buldoexcavator în Compartimentul administrativ 

din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș 

Având în vedere 

- Hotărârea nr. 7 din 25.01.2022 a Consiliului Local al comunei Șincai privind aprobarea 

modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai; 

-  prevederile art. 8 și următoarele din Regulament-Cadru din 2011 privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (4) și alin. 

(5), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și alin. (2), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

DISPUNE: 

 Art.1. Se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer buldoexcavator în 

Compartimentul administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș, 

în următoarea componență:  

  

Comisia de concurs 

Nr. crt Nume și prenume 
Funcția în cadrul aparatului 

de specialitate 
Funcția în cadrul Comisiei 

1. Domocoș Maria 
Secretar general – U.A.T. 

Ceuașu de Câmpie 
Președinte 

2. Pasztor Denisa  
Consilier Juridic – U.A.T. 

Ceuașu de Câmpie 
Membru 
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3. Toma Dragoș  
Secretar general – U.A.T. 

Comuna Șincai 
Membru 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

1. Moldovan Dorel 
Consilier Juridic – U.A.T. 

Comuna Ceuașu de Câmpie 
Președinte 

2. Abran Nicoleta Andreea  
Consilier – U.A.T. Comuna 

Ceuașu de Câmpie 
Membru 

3. Mărginean Mădălina – Roxanna 
Consilier Achiziții Publice – 

U.A.T. Comuna Șincai 
Membru 

 

Art.2. Se numește domnul Onac Dan – Cristian, referent în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Șincai, în calitate de secretar al comisiei de concurs și de soluționare a 

contestațiilor.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele 

nominalizate la art. 1 și la art. 2 din prezenta dispoziție. 

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 dispoziție poate fi contestată în termenul și în condițiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  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 nominalizate 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 

VASILE POP                                                                                           TOMA DRAGOȘ 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI ȘINCAI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI ȘINCAI NR. 

67/05.07.20222 

Nr. 

crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) …/…/2022  

2 Comunicarea către prefectul județului2) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică3+4) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) …/…/2022  

6 
Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după 

caz 

…/…/2022 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) Art. 240 alin. (1): „Primarul, ...., prin semnare, investește cu formulă de autoritate executarea actelor 

administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”; 
2) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului 

în cel mult 10 zile lucrătoare de la data .... emiterii.; 
3)  Art. 197 alin. (4): „.... dispozițiile se aduc la cunoștință publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.”; 
4) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) Art. 198 alin. (1): „ ... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
6) Art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.2209 din data de 05.07.2022  

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

concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer buldoexcavator în 

Compartimentul administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul 

Mureș 

 

 Domnule Primar Pop Vasile: 

 Subsemnatul Toma Dragoș,  având funcția de secretar general al unității administrativ 

teritoriale Comuna 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 

- Hotărârea nr. 7 din 25.01.2022 a Consiliului Local al comunei Șincai privind aprobarea 

modificării și completării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai; 

-  prevederile art. 8 și următoarele din Regulament-Cadru din 2011 privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Analizând prevederile legale ante menționate și urmare a transmiterii spre publicare în 

Monitorul Oficial a anunțului care vizează organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției 

contractuale vacante de șofer buldoexcavator și a îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute în art. 7 din 

Regulament-Cadru din 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

 

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

concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer buldoexcavator în 

Compartimentul administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș, 

în următoarea componență: 
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Comisia de concurs 

Nr. crt Nume și prenume 
Funcția în cadrul aparatului 

de specialitate 
Funcția în cadrul Comisiei 

1. Domocoș Maria 
Secretar general – U.A.T. 

Ceuașu de Câmpie 
Președinte 

2. Pasztor Denisa  
Consilier Juridic – U.A.T. 

Ceuașu de Câmpie 
Membru 

3. Toma Dragoș  
Secretar general – U.A.T. 

Comuna Șincai 
Membru 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

1. Moldovan Dorel 
Consilier Juridic – U.A.T. 

Comuna Ceuașu de Câmpie 
Președinte 

2. Abran Nicoleta Andreea  
Consilier – U.A.T. Comuna 

Ceuașu de Câmpie 
Membru 

3. Mărginean Mădălina – Roxanna 
Consilier Achiziții Publice – 

U.A.T. Comuna Șincai 
Membru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcția: Secretar General U.A.T. 

………………….………………… 

 

Toma Dragoș 

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