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Nr. 174/31.05.2022

HOTĂRÂRE
Referitoare la: modificare denumire funcţie publică din Statul de funcţii al Direcţiei
Administrare Patrimoniu şi transformare funcţie publică de execuţie vacanta
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLAT1NA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data
de 31.05.2022
Avândin vedere:
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 62888/18.05.2022;
- nota de fundamentare nr. 5565/18.05.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu;
- referatul nr. 4326/26.04.2022 al Compartimentului Resurse Umane, Relaţii cu Publicul din
cadrul Direcţiei Administrare Patrimoniu;
- raportul de specialitate nr.64659/23.05.2022 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;
- adresa nr. 49022/2022 transmisa de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Inregistrată la
Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 3334/30.03.2022;
-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
HOTĂRĂSTE:
Art. 1. - incepând cu data prezentei denumirea funcţiei publice din Statul de funcţii al Direcţiei
Administrare Patrimoniu, poziţia 17, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Slatina nr. 295/17.09.2021, se modifică după cum urmează: din "consilier achiziţii" 1n
"consilier achiziţii publice".
Art. 2. - Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacanta de referent, clasa III, grad
profesional debutant, studii medii, Id Post 469215, din cadrul Compartimentului Inspecţie
domeniu public şi privat 1n funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional
debutant, studii superioare 1n cadrul aceleiaşi structuri şi modificarea Statului de funcţii al
Direcţiei Administrare Patrimoniu, poziţia nr. 14 1n mod corespunzător.

Art. 3. - Compartimentul Resurse umane, relatii cu publicul din cadrul Directiei Administrare
Patrimoniu va aduce la Indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştintă publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Slatina şi se comunică la:
- Institutia Prefectului — judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Agentia Natională a Functionarilor Publici;
- Directia Administrare Patrimoniu.

Piresedinte de sedinţa,
Violeta CristinaILIE
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Contrasemnează,
Secretar general al municfpiului Slatina
Mihai on ITA

•

Hotărărea a fo-sfadolitată cu 18 voturi „PENTRU".
18 - consilieri prezenţi
3 - consilieri absenţi
21 - consilieri 1n funcţie.

