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 DISPOZIŢIA nr. 21 

din 25 ianuarie 2023 

 

privind delegarea atribuțiilor de activitate financiar contabilă, cuprinse în fișa postului de 

inspector, clasa I, grad asistent, d-nului ONAC DAN CRISTIAN, ocupant al postului de referent în 

cadrul Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând raportul de specialitate nr. 344/25.01.2023 întocmit de către Secretarul general unității – 

administrativ teritoriale Comuna Șincai, privind delegarea atribuțiilor de activitate financiar contabilă, cuprinse în fișa 

postului de inspector, clasa I, grad asistent, d-nului ONAC DAN CRISTIAN, ocupant al postului de referent în cadrul 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice.  

Având în vedere prevederile  

- prevederile art. 438 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

-prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 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,  

DISPUNE: 

 

Art. 1. Începand cu data de 25.01.2023 se deleagă pentru o perioadă de 6 luni atribuțiile de activitate financiar 

contabilă, cuprinse în fișa postului de inspector, clasa I, grad asistent, d-nului ONAC DAN CRISTIAN, anexă, parte 

integrantă din prezenta Dispoziție. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoana nominalizate la art. 1. 

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, persoanei 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.  344 din data de 25.01.2023  

La proiectul de Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de activitate financiar contabilă, 

cuprinse în fișa postului de inspector, clasa I, grad asistent, d-nului ONAC DAN CRISTIAN, ocupant 

al postului de referent în cadrul Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții 

Publice 

 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  

- prevederile art. 438 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

-prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. 

Avand în vedere că postul de de inspector, clasa I, grad asistent cu atribuții de activitate financiar contabilă 

este vacant iar activitatea financiar contabilă a instituției nu poate fi întreruptă este necesar delegarea atribuțiilor 

respective, drept urmare propun emiterea actului administrativ de delegare a atribuțiilor de activitate financiar 

contabilă a UAT Comuna Șincai pe o perioadă de 6 luni d-nului ONAC DAN CRISTIAN. 

 

 

 

 

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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