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DISPOZIJIE
Referitoare la: modificarea Dispozitiei Primarului Municipiului
Matinanr. 139/11.11.2020privind delegarea atribufiilor Primarului Municipiului

Avand in vedere:
- referatul nr. 58739 din 12.07.2021, intocmit de catre Compartimentul
Jundic, Contencios;
.,.:pr.<rvederile arL 157dinOUG-nr- 57/2019privindCodul Administrativ, cu
modtficn16 si completanle ulterioare ’’primarul poate delega, prin dispozitie,
atnbufnle ce n sunt conferite de lege §i alte acte normative viceprimarului
secretarului general al unitajii/subdiviziunii administrativ- teritoriale, conducatorilor
compartimentelor funclionale sau personalului din aparatul de specialitate
admmistratorului public, precum §i conducatorilor instituliilor §i serviciilor publice
de mteres local, in funejie de competen^ele ce le revin In domeniile respective”;
- prevederile art.59, alin.(l) si alin (2) din Legea nr. 24/2000 - privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
in conformitate cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019
pnvind Codul Administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA
DISPUNE:
Art.I. Se modifica art. 2 alin. (1) din Dispozitia Primarului Municipiului
Slatina nr. 139/11.11.2020 privind delegarea atribufiilor Primarului Municipiului
Slatina si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 2. (1) Se deleaga domnului Georgel - Claudiu Stancioiu - viceprimarul
mumcipiului Slatina, pe durata mandatului domnului Constantin Stelian Emil MOT
urmatoarele atributn ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative Primarului
Mumcipiului Slatina:
a) ia.masuri Pentru asigurarea executarii si executarea in concret a activitatilor
dm domemul nomenclaturii stradale in conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la masuri pentru asigurarea executarii si executarea in concret a activitatilor
dm domeniul atestarii ediflcarii constructiilor in conformitate cu prevederile Legii
nr. 7/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.”
Art.IL Celelalte prevederi din Dispozi^ia nr. 139/11.11.2020, se mentin;
Art.m. Prevederile prezentei Dispozitii vor intra in vigoare incepand cu
datade 13.07.2021;
Art. IV. Prezenta dispozi^ie se comunica la:
- Institulia Prefectului Judepilui Olt;
- Primarul mumcipiului Slatina;
- Viceprimarul mumcipiului Slatina Georgel-Claudiu Stancioiu;
- Directia Administrare Patrimoniu.
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Contrasemneaza,
Secretar General al municipiului Slatina
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