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DISPOZIŢIA nr. 37 

din 21 februarie 2023 

 

privind numirea domnului Moldovan Ioan – Paul în funcția contractuală de execuție de șofer 

buldoexcavator (ifronist) în Compartimentul Administrativ din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Șincai 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând raportul de specialitate nr. 704 /21.02.2023 întocmit de către Secretarul general unității – 

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

Moldovan Ioan – Paul în funcția contractuală de execuție de șofer buldoexcavator (ifronist) în Compartimentul 

Administrativ din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai. 

Luând act de raportul final al concursului înregistrat sub numărul 533/07.02.2023 organizat în vederea 

recrutării personalului contractual de execuție de șofer buldoexcavator în cadrul Compartimentului Administrativ din 

Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai.  

Având în vedere prevederile  

 - Hotărârii Consiliului local al comunei Șincai 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; 

 - Hotărârii Consiliului local al comunei Șincai nr. 39 din 31.07.2018 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual; 

 - Art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modficările 

și completările ulterioare; 

 - Art. 67 alin. (1) 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. d) coroborat cu prevederile alin. (5) 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.  Începând cu data de 21.02.2023 domnul Moldovan Ioan -  Paul  se numește în funcția contractuală 

de execuție de șofer buldoexcavator (ifronist), treaptă profesională I, în Compartimentul Administrativ din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș.  

Art. 2. Raportul de serviciu al persoanei numite 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 3055 lunar, la care se adaugă indemnizația de hrană în cuantum de 347 RON.  

Art. 3. Atribuțiile de serviciu sunt stabilite în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 4. Compartimentul Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții.  
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Art. 5. 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. 6.  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. 7. 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.  704 din data de 21.02.2023  

La proiectul de Dispoziție privind numirea domnului Moldovan Ioan – Paul în funcția contractuală de 

execuție de șofer buldoexcavator (ifronist) în Compartimentul Administrativ din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului comunei 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 raportul final al concursului înregistrat sub numărul 533/07.02.2023 organizat în vederea 

recrutării personalului contractual de execuție de șofer buldoexcavator în cadrul Compartimentului Administrativ din 

Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, prin care a fost declarat admis domnul Moldovan Ioan – Paul 

ca urmare a promovării probelor aferente concursului organizat, 

Având în vedere prevederile  

 - Hotărârii Consiliului local al comunei Șincai 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; 

 - Hotărârii Consiliului local al comunei Șincai nr. 39 din 31.07.2018 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual; 

 - Art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modficările 

și completările ulterioare; 

 - Art. 67 alin. (1) 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, 

 Având în vedere expunerea de mai sus și văzând rezultatele ca urmare a finalizării concursului de recrutare 

pentru postul contractual de execuție vacant de șofer buldoexcavator, 

  

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

 

 să dispuneți numirea domnului Moldovan Ioan – Paul în funcția contractuală de execuție de șofer 

buldoexcavator (ifronist) în Compartimentul Administrativ din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Șincai 

 

 

 

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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