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          DISPOZIŢIA nr. 135 

din  30 decembrie 2022 

privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere specifice, 

vacantă, de Secretar General al unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, Județul Mureș, 

de către domnul Toma Dragoș, consilier juridic în Compartimentul juridic din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând Referatul Justificativ nr. 4258/30.12.2022 și Raportul de specialitate nr. 

4259/30.12.2022 prin care se propune emiterea unei dispoziții privind exercitarea cu caracter temporar 

a funcției publice de conducere specifice, vacantă, de Secretar General al unității administrativ 

teritoriale Comuna Șincai, Județul Mureș, de către domnul Toma Dragoș, consilier juridic în 

Compartimentul juridic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul 

Mureș;  

Având în vedere 

-  Dispoziția nr. 55/14.06.2022 privind numirea domnului Toma Dragoș ca funcționar public de 

execuție definitiv, Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimenului Juridic 

din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai; 

- Notificarea privind exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere nr. 

4165/19.12.2022, transmisă către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Răspunsul Agenției nr. 

5384/2022 înregistrat sub nr. 4256/30.12.2022.  

 - Dispoziția nr. 95 din 9 octombrie 2020 privind încetarea de drept a raportului de serviciu 

dintre Comuna Șincai și doamna Suciu Ldovica – Emilia; 

- prevederile Hotărârii nr. 39/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, 

instituțiilor înființare în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Consilului Local Șincai; 

- prevederile art. 509, ale art. 510 alin. (1), ale art. 615 alin. (3) coroborat cu prevederile art. 

524 alin. (1), ale art. 530 alin. (1) și ale art. 534 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 30 din Legea 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, 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. Începând cu data de 03.01.2023, domnul Toma Dragoș, Consilier Juridic, clasa I, grad 

profesional asistent, în cadrul Compartimentului juridic din Aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Șincai, jud. Mureș este promovat temporar să exercite funcția publică de conducere specifică 

de secretar general al unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, județul Mureș, urmare a 

vacantării acestei funcții.  
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Art.2. – (1) Durata exercitării acestei funcții este de 6 luni în anul calendaristic 2023, respectiv 

de la data de 03.01.2023 până la data de 03.07.2023. 

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) constituie vechime în gradul profesional al funcției publice 

pe care o deține, de consilier juridic.  

Art.3 – (1) Pe durata exercitării funcției publice de conducere specifice de secretar general, 

domnul Toma Dragoș are dreptul și beneficiază de salariul corespunzător funcției publice pe care o 

exercită cu caracter temporar. 

 (2) Raportul de serviciu al persoanei promovate temporar la art. 1 este cu normă întreagă, pe 

durată nedeterminată, timp de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână și se va desfășura la sediul instituției, 

având datele de identificare din antet, cu un salar brut de 6240 lei, la care se adaugă indemnizația de 

hrană în cuantum de 347 lei. 

Art.4. Atribuțiile aferente funcției publice de conducere specifice de secretar general sunt 

prevăzute în fișa postului, anexă, parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

Art. 5 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.6 Prezenta dispoziție poate fi contestată în termenul și în condițiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.7. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – 

ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanei nominalizate la art. 1, 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina 

de internet la adresa www.primariasincai.ro.  

 

  PRIMAR                                                                              p. SECRETAR GENERAL U.A.T 

VASILE POP                                                                                  ONAC DAN - CRISTIAN 
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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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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.  4259 din data de 30.12.2022  

privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere specifice, vacantă, de 

Secretar General al unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, Județul Mureș, de către 

domnul Toma Dragoș, consilier juridic în Compartimentul juridic din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș 

 

 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 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 

-  Dispoziția nr. 55/14.06.2022 privind numirea domnului Toma Dragoș ca funcționar public de 

execuție definitiv, Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimenului Juridic 

din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai; 

- Notificarea privind exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere nr. 

4165/19.12.2022, transmisă către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Răspunsul Agenției, nr. 

5384/2022 înregistrat sub nr. 4256/30.12.2022; 

 - Dispoziția nr. 95 din 9 octombrie 2020 privind încetarea de drept a raportului de serviciu 

dintre Comuna Șincai și doamna Suciu Ldovica – Emilia; 

- prevederile Hotărârii nr. 39/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, 

instituțiilor înființare în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Consilului Local Șincai; 

- prevederile art. 509, ale art. 510 alin. (1), ale art. 615 alin. (3) coroborat cu prevederile art. 

524 alin. (1), ale art. 530 alin. (1) și ale art. 534 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 30 din Legea 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând Referatul Justificativ nr. 4258/30.12.2022 întocmit de către domnul Toma Dragoș, 

Analizând prevederile legale mai sus menționate și activitatea întreprinsă de către domnul Toma 

Dragoș în exercitarea funcției publice de Consilier Juridic, în Compartimentul Juridic din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai,  

 

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

 

să dispuneți promovarea temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de 

conducere specifice, vacantă, de secretar general al unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, 
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Județul Mureș, de către domnul Toma Dragoș, consilier juridic în Compartimentul juridic din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș, începând cu data de 03.01.2023   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcția: Referent 

………………….………………… 

 

Onac Dan - Cristian 

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