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DISPOZIŢIA nr. 36 

din 15 februarie 2023 

 

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

concursul organizat în vederea ocupării a funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad 

profesional debutant în Compartimentul Asistență Socială, din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Șincai, județul Mureș 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând raportul de specialitate nr. 650/15.02.2023 întocmit de către domnul Referent, Onac Dan - 

Cristian, privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul 

organizat în vederea ocupării a funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant în 

Compartimentul Asistență Socială, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș.  

Luând act de adresele transmise către U.A.T. Comuna Ceuașu de Câmpie și U.A.T. Comuna Râciu, având 

ca și nr. de înregistrare 605/13.02.2023, respectiv 606/13.02.2023 prin care s-a solicitat desemnarea unor reprezentanți 

care să participe în comisiile constituite cu ocazia desfășurării concursului de recrutare.  

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. 618 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Prevederile Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 

 - 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 publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Asistență Socială 

din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, 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 

mailto:sincai@cjmures.ro
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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. Onac Dan - Cristian 
Referent – U.A.T. Comuna 

Șincai 
Președinte 

2. Moldovan Lucia 
Referent – U.A.T. Comuna 

Șincai 
Membru 

3. Mărginean Mădălina – Roxanna 
Consilier Achiziții Publice – 

U.A.T. Comuna Șincai 
Membru 

 

Art.2. Se numește domnul Toma Dragoș, Secretar general al unității administrativ teritoriale Comuna 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, cu modificările și 

completările ulterioare, 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 )  

 

mailto:sincai@cjmures.ro


 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA ŞINCAI 

PRIMAR 

Comuna Şincai, localitatea Şincai, str. Principală nr. 156 

Judeţul Mureş, cod poştal 547595 Telefon/Fax: 0265 –427 201 

e-mail: sincai@cjmures.ro site:www.primariasincai.ro 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.  650 din data de 15.02.2023  

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

a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării a funcției publice vacante de Inspector, 

clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Asistență Socială, din cadrul Aparatului 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 . 

Luând act de adresele transmise către U.A.T. Comuna Ceuașu de Câmpie și U.A.T. Comuna Râciu, având 

ca și nr. de înregistrare 605/13.02.2023, respectiv 606/13.02.2023 prin care s-a solicitat desemnarea unor reprezentanți 

care să participe în comisiile constituite cu ocazia desfășurării concursului de recrutare.  

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. 618 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Prevederile Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 

 - 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 

organizat în vederea ocupării a funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant în 

Compartimentul Asistență Socială, din cadrul Aparatului 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 
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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. Onac Dan - Cristian 
Referent – U.A.T. Comuna 

Șincai 
Președinte 

2. Moldovan Lucia 
Referent – U.A.T. Comuna 

Șincai 
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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