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 DISPOZIŢIA nr. 18 

din 09 ianuarie 2023 

 

privind actualizarea componenței Unității locale de sprijin de combatare a bolilor constituită la 

nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând raportul de specialitate nr. 66/09.01.2023 întocmit de către Secretarul general unității – 

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

componenței Unității locale de sprijin de combatare a bolilor constituită la nivelul unității administrativ teritoriale 

Comuna Șincai. 

Luând act de prevederile Ordinului nr. 2 din 04.01.2023 privind actualizarea componenței Centrului 

local de combatere a bolilor din județul Mureș, 

Având în vedere prevederile  

- Art. 26 alin. (51) lit. c) din Ordonanțta 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

DISPUN: 

 

Art.1.  Se actualizează componența unității locale de sprijin de combatare a bolilor constituită la nivelul 

unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, în următoarea structură: 

Nr. 

crt 
Numele și prenumele Funcția administrativă Funcția în comisie 

1. Pop Vasile Primar – U.A.T. Comuna Șincai Președinte 

2.  Panczel Szilamer Viceprimar – U.A.T. Comuna Șincai Membru 

3. Toma Dragoș 

Consilier Juridic (exercitare temporară a 

funcției de Secretar general) – U.A.T. 

Comuna Șincai 

Membru 

4. Pașcalău Emilia – Raluca Inspector – U.A.T. Comuna Șincai Membru 

5. Chiseliciuc Mariana Director – Școala Gimnazială Șincai Membru 

6. Prodan Gheorghe Șef post de poliție Șincai Membru 

7. Conț Mirela  Medic zonal Membru 

8. Buja Romeo Medic veterinar Secretar 
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Art.2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezenţei dispoziţii.  

Art.3. Prezenta dispoziție are caracter individual și poate fi contestată în conformitate cu prevederile art. 

7 alin. (1) din Legea 554/2004 a Contenciosului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

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

termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanelor prevăzute la art. 1, și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcția: Primar 

………………….………………… 

Pop Vasile 

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

Funcția: Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.  66 din data de 09.01.2023  

La proiectul de Dispoziție privind actualizarea componenței Unității locale de sprijin de combatare 

a bolilor constituită la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai 

 

 Domnule Primar Pop Vasile: 

 Subsemnatul Toma Dragoș  având funcția de Secretar general în Aparatul de specialitate al Primarului 

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 . 

Luând act de prevederile Ordinului nr. 2 din 04.01.2023 privind actualizarea componenței Centrului 

local de combatere a bolilor din județul Mureș, 

Având în vedere prevederile  

- Art. 26 alin. (51) lit. c) din Ordonanțta 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare  

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

Să dispuneți actualizarea componenței Unității locale de sprijin de combatare a boli 

lor constituită la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai,  în următoarea structură: 

Nr. 

crt 
Numele și prenumele Funcția administrativă Funcția în comisie 

1. Pop Vasile Primar – U.A.T. Comuna Șincai Președinte 

2.  Panczel Szilamer Viceprimar – U.A.T. Comuna Șincai Membru 

3. Toma Dragoș 

Consilier Juridic (exercitare temporară a 

funcției de Secretar general) – U.A.T. 

Comuna Șincai 

Membru 

4. Pașcalău Emilia – Raluca Inspector – U.A.T. Comuna Șincai Membru 

5. Chiseliciuc Mariana Director – Școala Gimnazială Șincai Membru 

6. Prodan Gheorghe Șef post de poliție Șincai Membru 

7. Conț Mirela  Medic zonal Membru 

8. Buja Romeo Medic veterinar Secretar 

 

 

 

 

Funcția: Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

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