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DISPOZIŢIA nr. 68 

Din 18.07.2022 

privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Șincai din 

data de 22.07.2022 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Având în vedere 

- Regulamentul de ordine interioară a Consiliului Local al comunei Șincai, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (2) lit. a ), ale art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) ale 

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 convoacă Consiliul Local al comunei Șincai în ședință extraordinară, pentru ziua de 

22.07.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Șincai, județul Mureș, având datele de identificare 

din antet, conform documentului de convocare anexat.  

Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali ai Consiliului Local al comunei Șincai în format letric. 

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, înstoțițe de documentele prevăzute de 

actele normative în vigoare, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Șincai. 

Art. 4. Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente 

în condițiile art. 138 alin. (12) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Secretarul 

general al Comunei Șincai. 

Art.6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 alin. (1) din Legea 

554/2004 contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta Dispoziție 

se înaintează Instituției Prefectului Județul Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate   

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.../....... 

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): „.... dispzoițiile 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 ladata 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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Anexă la Dispoziția Primarului comunei Șincai  nr. 68/18.07.2022 

 În conformitate cu Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 68/18.07.2022 se convoacă ședința 

extraordinară a Consiliului Local al comunei Șincai, care va avea loc vineri, la data de 22.07.2022, ora 

10:00, la sediul Primăriei comunei Șincai, situat în Comuna Șincai, localitatea Șincai, Str. Principală 

nr. 156, care se va desfăşura cu participarea fizică a consilierilor locali, având următoarea  

ORDINE DE ZI:  

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general, ca urmare a 

Ordonanței nr. 15/2021, art. 2, alin. 8 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, al proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 

EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI, 

COMUNA ŞINCAI SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 

EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOCALITATEA ŞINCAI- 

FÂNAŢE, COMUNA ŞINCAI”; 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cuprinderea în domeniul public al comunei Șincai 

a unor bunuri imobile având ca și destinație drumuri, aparținând domeniului public al 

comunei Șincai; 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de la 

bugetul local al Comunei Şincai pentru unele unităţi de cult din Comun Şincai pe anul 

2022, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate. 
 

Am luat la cunoștință Proiectul ordinii de zi: 

Nr. 

crt. 

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA 

POLITICĂ 

SEMNĂTURA 

1 ŞANDOR VIORICA P.S.D.  

2 MOLDOVAN ANGELICA P.S.D.  

3 SZOBO MIHAIL P.S.D.  

4 LAZĂR ADRIAN P.S.D.  

5 PANCZEL SZILAMER U.D.M.R.  

6 PANCZEL CSABA U.D.M.R.  

7 BALAZS LEVENTE U.D.M.R.  
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8 PANCZEL FRANCISC U.D.M.R.  

9 NEGREA ALEXANDRU P.N.L.  

10 MACAVEI PETRALIANA 

RODICA 

P.N.L.  

11 CRISAN OLIVIU NICODIM P.N.L.  
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