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Dispoziţie 

Referitor la: constituire Comisie de concurs pentru concursul din data de 09.08.2022 — 
proba scrisă, de ocupare a funcţiei publice locale de conducere specifică 
vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Slatina 

Avănd în vedere: 

- referatul Direcţiei Generale Management, inregistrat la nr.78408/01.07.2022; 

- prevederile art. 617 alin. (2) şi art. 618 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările i completările ulterioare; 
- prevederile art.25 şi art.26 alin.(1) Capitolul II, Secţiunea a 3-a din H.G. nr.611/2008 privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
in temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.„b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările i completările ulterioare, 

Primarul municipiului Slatina 
dispune: 

Art. 1. — Se aprobă constituirea Comisiei de concurs pentru concursul din data de 09.08.2022 — 
proba scrisă, de ocupare a funcţiei publice locale de conducere specifică vacantă din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Slatina, în următoarea componenţă: 

- Moisiu Leonid Augustin — director general, Direcţia Generală Management - preşedinte 

- Pătrăşcoiu Cristiana Adriana — şef serviciu, Serviciul Lucrări Publice - membru 

- Moanţă Daniela — şef serviciu, Serviciul Achiziţii Publice - membru 

- Bodescu Constantin — şef serviciu, Serviciul Evidenţă Persoane Fizice şi Juridice - membru 

- reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici - membru 
Art. 2. — Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs vor fi asigurate de doamna Sburliş 

Mihaela Cerasela — şef birou, Biroul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul - Direcţia Generală 

Management a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina. 
Art. 3. — Comisia astfel constituită va lua măsuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor 

prezentei dispoziţii. 

Art. 4.— Prezenta dispoziţie se comunică la: 
— Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
— Direcţia Generală Management; 

le nominalizate la art. 1 şi art.2. 

Prima 
Constantin Stel 

Contrasemnează: 

Secretar general al muOcipiului Slatina, 
Mihai ion,IDITA 


