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HOTĂRÂRE
Referitoare la: transformare funcţie publică de execuţie vacanta
şi modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Administrare Patrimoniu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinta ordinară din data
de 28.04.2022.
Având 1n vedere:
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.51894/28.04.2022 la proiectul de
hotărare;
- nota de fundamentare nr. 4509/28.04.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu;
- raportul de specialitate nr. 52054/28.04.2022 al Direcţiei Generale Management;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 295/17.09.2021, referitoare la aprobare reorganizare
Serviciul Public Direcţia Administrare Patrimoniu, organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi pondere
funcţii publice ale Serviciului public Direcţia Administrare Patrimoniu;
- prevederile Hotărârii nr. 205/27.04.2022 pronunţată de Tribunalul Olt 1n Dosarul nr. 1456/104/2022, executorie
de drept;
- prevederile art. 409 alin. (3), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi
completările ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei buget, finanţe, al Comisiei de muncă şi protecţie socială şi al Comisiei juridice şi
de disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina.
in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3) (c) , art. 139 şi art. 196, alin. (1), lit. a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - in vederea punerii 1n executare a Hotărkii nr. 205/27.04.2022 pronuntată de Tribunalul Olt 1n
Dosarul nr. 1456/104/2022, Se aprobă transformarea functiei publice de executie vacanta de inspector,
clasa I, grad profesional asistent, studii superioare, Id Post 434360, din cadrul Biroului Evidentă
domeniu public şi privat 1n functia publică de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad
profesional asistent, studii superioare 1n cadrul aceleiaşi structuri şi modificarea Statului de funcţii al
Direcţiei Administrare Patrimoniu, pozitia nr. 23 1n mod corespunzător.
Art. 2. - Compartimentul Resurse umane, relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei Administrare
Patrimoniu va aduce la Indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinta publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Slatina şi se comunică la:
- Institutia Prefectului — judetul Olt;
- Primarul Iunicipiu1ui Slatina;
- Agentia 'N'atională a functionarilor Publici;
- Directia/Achninistrare Patrimoniu.
_
Contrasemnează,
\Preşedi ţ/de şedinţă,
Secretar general al municipiului S1 tina
VĂ i Ion
Mihai - Ion IDIT
Hotărârea a fOst adoptată cu 19 voturi „PENTRU".
19 - consilieri prezenţi
2 - consilieri absenţi
21 - consilieriln funcţie.

