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DISPOZIŢIA nr. 31 

din 30 ianuarie 2023 

 

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

concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant 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. 396/27.01.2023 întocmit de către Secretarul general unității – 

administrativ teritoriale Comuna Șincai, privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a 

contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de șofer buldoexcavator în 

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

Având în vedere prevederile  

 - Hotărârii nr. 6 din 19.01.2023 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai; 

 - art. 19 și următoarele din Hotararea 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

 - 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. Dunca Ioan 
Secretar general – U.A.T. 

Comuna Râciu 
Președinte 

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

Comuna Ceuașu de Câmpie 
Membru 

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

Ceuașu de Câmpie 
Membru 

Comisia de soluționare a contestațiilor 
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1. Pașcalău Emilia - Raluca 
Inspector – U.A.T. Comuna 

Șincai 
Președinte 

2. Făgăraș Vasile Valentin 
Consilier Principal – U.A.T. 

Comuna Râciu 
Membru 

3. Mărginean Mădălina – Roxanna 
Consilier Achiziții Publice – 

U.A.T. Comuna Șincai 
Membru 

 

Art.2. Se numește domnul Toma Dragoș, Secretar general 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcția: Primar 

………………….………………… 

Pop Vasile 

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

Funcția: p.Secretar General 

………………….………………… 

Onac Dan - Cristian 

( 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.  396 din data de 27.01.2023  

La proiectul de Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare 

a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de șofer 

buldoexcavator în Compartimentul Administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Șincai, județul Mureș 

 

 Domnule Primar Pop Vasile: 

 Subsemnatul Onac Dan - Cristian  având funcția de Referent în Compartimentul Financiar, Contabil, 

Resurse Umane și Achiziții Publice din 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 . 

Având în vedere prevederile  

 - Hotărârii nr. 6 din 19.01.2023 privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai; 

 - art. 19 și următoarele din Hotararea 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

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

ulterioare,  

 Analizând prevederile legale ante menționate, 

 

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: 

  

Comisia de concurs 

Nr. crt Nume și prenume 
Funcția în cadrul aparatului de 

specialitate 
Funcția în cadrul Comisiei 

1. Dunca Ioan 
Secretar general – U.A.T. 

Comuna Râciu 
Președinte 

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

Comuna Ceuașu de Câmpie 
Membru 

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

Ceuașu de Câmpie 
Membru 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

1. Pașcalău Emilia - Raluca 
Inspector – U.A.T. Comuna 

Șincai 
Președinte 
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2. Făgăraș Vasile Valentin 
Consilier Principal – U.A.T. 

Comuna Râciu 
Membru 

3. Mărginean Mădălina – Roxanna 
Consilier Achiziții Publice – 

U.A.T. Comuna Șincai 
Membru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcția: Referent 

………………….………………… 

Onac Dan - Cristian 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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Referat jusitficativ de înlocuire funcționar public 

Nr.  396 din data de 27.01.2023  

 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. 79 alin. (1) lit. a) și ale alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind 

unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de 

afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările și completările ulterioare, există posibilitatea de 

generare a unui conflict de interese ca urmare a emiterii și contrasemnării unei dispoziții care să vizeze numirea mea 

în Comisia de concurs aferent postului de șofer buldoexcavator, având în vedere faptul că această activitate poate fi 

remunerată, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Hotărârea 1336/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice. 

 Având în vedere prevederile art. 79 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 

transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 

sanctionarea coruptiei, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit respectuos să luați act de expunerea de 

mai sus și să aceptați propunerea subsemnatului de a fi înlocuit în vederea contrasemnării Dispoziției privind 

constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea 

ocupării postului contractual vacant de șofer buldoexcavator în Compartimentul Administrativ din Aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș, de către domnul Onac Dan – Cristian, referent în cadrul 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice.  

 

 

 

 

 

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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