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DISPOZIŢIE 

Referitoare la: constituire comisie pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a 
unor bunuri (deşeuri metalice), rezultate în urma casării i a scoaterii din funcţiune a unor obiecte de 
inventar i un mUloc fvc, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina 

Având in vedere: 
- referatul nr./3./7. a9,72.2022 al Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidenţă Domeniu 

Public şi Privat; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 480/29.11.2022 prin care s-a aprobat 

vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unor bunuri (deşeuri metalice), rezultate In urma casării 
şi a scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi un mijloc fix, ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Slatina; 

- dispoziţiile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fară plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată i completată, Anexa 2, Capitolul Jpct. 5.1., 

1n conformitate cu prevederile art.196, alin.1, lit."b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările i completările ulterioare 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA DISPUNE: 

Art.l. (1) - Se constituie Comisia privind organizarea i desfăşurarea licitatiei publice pentru vânzarea 
prin licitaţie publică cu strigare, a unor bunuri (deşeuri metalice), rezultate in urma casării şi a scoaterii din 
funcţiune a unor obiecte de inventar şi un mijloc fix, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, 
aprobată prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 480/29.11.2022, in următoarea 

componenţă: 
1. - Nicolae Lucian Gabriel - Inspector B.E.D.P.P. - D.A.P. - preşedinte 
2. - Popa Maria Claudia - Consilier juridic D.A.P. - secretar 
3. - Căruntu Ilie - Inspector Serviciu U.L.M. - D.A.P. - membru 
4. - Adam Aurora - Consilier B.A.C. - D.A.P. - membru 
5. - Butucea Mihaela - Referent C.R.C. - D.A.P. - membru 
(2) - Se desemnează doamna Dascălu Ileana Alina - Consilier - Birou Contabilitate, ca supleant In 

cazul 1n care preşedintele comisiei sau oricare dintre membrii nominalizaţi la alin.1, se află în imposibilitatea 
prezentării la licitaţia publică ce se va organiza. 

Art.2. - Membrii comisiei constituită potrivit dispoziţiilor art.1, vor duce la indeplinire prevederile 
Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 480/29.11.2022. 

Art.3. - Activitatea membrilor comisiei desfăşurată peste durata normală a timpului de lucru, va fi 
compensată, 1n conformitate cu prevederile legale,din sumele Incasate din taxele de participare la licitaţie. 

Art.4. - Prezent *sp-eziţie,se va comunica la: 
- Instiy ebi ti Judeţu1 Olt; 
- Pri 1,Miun mlu latina; 
- D. eţia Adniunstii 1 trimoniu, 
- M int;rfi comisiei ri miJta1izaţi la art.l. 

Pr ar; Contrasemnează, 

Constantin Steh Secretarul Generalal unicipiului Slatina, 
Mihai Io I DITA 


