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HOTARARE
Referitoare la: aprobare modificare stat de functii al aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Slatina
Consiliul Local
din data de 15.06.2021.

al

Municipiului Slatina, intruriit in sedinta extraordinary

Avand in vedere:
- initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.50616/14.06.2021 la
proiectul de hotarare;
- raportul de specialitate nr. 50683/14.06.2021 intocmit de catre Direcjia Generala
Management;
- prevederile HCL nr. 161 din 27.04.2021 referitoare la aprobare reorganizare aparat de
specialitate al Primarului municipiului Slatina, organigrama, numar de personal, stat de lUnctii si
pondere functii publice pentru anul 2021;
- prevederile art.409 alin.(l) §i alin.(3) lit.„b” din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrate, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei buget, finance, al Comisiei de munca §i protecjie sociala §i al
Comisiei juridica si de discipline, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.„a”, art.129 alin.(3) lit.„c” §i art.196 alin.(l)
ht.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare,

HOTARA§TE:
Art. 1. - Se aproba modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Slatina prin transformarea postului funcfie publica locala de execufie vacanta referent, clasa a IH-a, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Fond Funciar,
Cadastru (pozipa nr.26 in statul de functii) in inspector, clasa I, grad profesional debutant, cu
incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat §i in fondurile bugetare anuale alocate.
Art.2. - Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tin{a publica pe pagina de internet a Primariei
municipiului Slatina §i se comunica la:
- Institupa Prefectului - Judepil Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Secretarul general al municipiului Slatina;
— Direcpa Generala Management;
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Contrasemneazd,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDHa

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi „PENTRU”.
18 - consilieri prezenfi
3 - consilieri absenfi
21 - consilieri in functie.

