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          DISPOZIŢIA nr. 53  

din 20 martie 2023 

 

Privind  încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Toma Dragoș, exercitând cu 

caracter temporar funcția publică de conducere, vacantă, de Secretar general al comunei Șincai, 

județul Mureș,  încadrat pe funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic din Aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Șincai, județul Mureș, începând cu data de 23.03.2022 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând Raportul de specialitate nr. 1073/20.03.2023 întocmit de către domnul Referent, Onac Dan – 

Cristian, prin care se propune emiterea unei dispoziții privind  încetarea prin demisie a raportului de serviciu al 

domnului Toma Dragoș, exercitând cu caracter temporar funcția publică de conducere, vacantă, de Secretar 

general al comunei Șincai, județul Mureș,  încadrat pe funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, 

județul Mureș, începând cu data de 23.03.2022 

Luând act de demisia depusă și înregistrată la Registratura Primăriei comunei Șincai sub nr. 

711/21.02.2023, care își produce efectele începând cu data de 23.03.2023, a domnului Toma Dragoș, exercitând 

temporar funcția publică de conducere, vacantă, de Secretar general al unității administrativ teritoriale Comuna 

Șincai, încadrat pe funcția publică de execuție de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul 

Compartimentului Juridic din Aparatul de specilitate al Primarului Comunei Șincai, în conformitate cu prevederile 

art. 521 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de  

- Dispoziția nr. 55/14.06.2022 privind numirea domnului Toma Dragoș ca funcționar public de execuție 

definitiv, Consilier Juridic, clasa I, grad profestional asistent, în cadrul Compartimentului Juridic din Aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Șincai; 

- Dispoziția nr. 135/30.12.2022 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere 

specifice, vacantă, de Secretar general al unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, județul Mureș, de către 

domnul Toma Dragoș, consilier juridic în Compartimentului Juridic din Aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Șincai.  

Având în vedere prevederile  

- Art. 445 alin. (4), ale art. 509, ale art. 510, ale art. 516 lit. e), ale art. 521, ale art. 522, ale art. 528, ale 

art. 533 și ale art. 615 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 

197 alin. (4) și alin. (5), 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,  

 

DISPUN: 

 

Art.1. Începând cu data de 23.03.2023 încetează exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 

conducere specifice, vacantă, de Secrear general al unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, județul Mureș 

al domnului Toma Dragoș, consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Juridic 

din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai. 

Art.2. Se aprobă încetarea raportului de serviciu, începând cu data de 23.03.2023, prin demisie, al 

domnului Toma Dragoș, încadrat pe funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
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asistent în cadrul Compartimentului Juridic din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul 

Mureș,. 

Art.3. Domnul Toma Dragoș este obligat să predea pe bază de proces – verbal asumat de către ambele 

părți, toată gestiunea actelor întocmite, precum și bunurile ce i-au fost încredințate în vederea îndeplinirii 

atribuțiilor repartizate prin fișa postului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei.  

Art.4. Funcționarul public are îndatorirea ca în termen de 30 de zile să depună declarația de avere și 

declarația de interese. 

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. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziții se încredințează domnul Onac Dan – Cristian, 

responsabilul din Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice. 

Art.7. 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.8. - 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, 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: 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. 1073 din data de 20.03.2023  

La proiectul de Dispoziție privind  încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Toma Dragoș, 

exercitând cu caracter temporar funcția publică de conducere, vacantă, de Secretar general al comunei 

Șincai, județul Mureș,  încadrat pe funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

asistent în cadrul Compartimentului Juridic din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, 

județul Mureș, începând cu data de 23.03.2022 

 

 Domnule Primar Pop Vasile: 

 Subsemnatul Onac Dan - Cristian  având funcția de Refernt, în Compartimentul Financiar, Contabl, 

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 demisia depusă și înregistrată la Registratura Primăriei comunei Șincai sub nr. 

711/21.02.2023, care își produce efectele începând cu data de 23.03.2023, a domnului Toma Dragoș, exercitând 

temporar funcția publică de conducere, vacantă, de Secretar general al unității administrativ teritoriale Comuna 

Șincai, încadrat pe funcția publică de execuție de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul 

Compartimentului Juridic din Aparatul de specilitate al Primarului Comunei Șincai, în conformitate cu prevederile 

art. 521 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de  

- Dispoziția nr. 55/14.06.2022 privind numirea domnului Toma Dragoș ca funcționar public de execuție 

definitiv, Consilier Juridic, clasa I, grad profestional asistent, în cadrul Compartimentului Juridic din Aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Șincai; 

- Dispoziția nr. 135/30.12.2022 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere 

specifice, vacantă, de Secretar general al unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, județul Mureș, de către 

domnul Toma Dragoș, consilier juridic în Compartimentului Juridic din Aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Șincai.  

Având în vedere prevederile  

- Art. 445 alin. (4), 516 lit. e), ale art. 521, ale art. 522, ale art. 528 și ale art. 533 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

„Art. 521: Demisia  

Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris 

persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. Demisia nu trebuie motivată. 

Art. 522: Efectele juridice ale demisiei  

Demisia produce efecte juridice la 30 de zile calendaristice de la înregistrare.” 

  Analizând prevederile legale în vigoare și demisia domnul Toma Dragoș, 

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

Să constatați și să aprobați încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere specifice de 

Secretar general al unității administrativ teritoriale Comuna Șincai și încetarea prin demisie a raportului de serviciu 

al domnului Toma Dragoș, exercitând cu caracter temporar funcția publică de conducere, vacantă, de Secretar 

general al comunei Șincai, județul Mureș,  încadrat pe funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, 

județul Mureș, începând cu data de 23.03.2022  

 
Funcția: Referent 

………………….………………… 

Onac Dan - Cristian 
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