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Dispoziţie 

Referitor la: constituire Comisie de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul din data de 
10.08.2022 — proba scrisă, de ocupare a funcţiei publice locală de execuţie 
vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina 

Având in vedere: 

- referatul Direcţiei Generale Management, inregistrat la nr. 78441/01.07.2022; 
- prevederile art. 617 alin. (2) i art. 618 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.25 şi art.26 alin.(2) 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 soluţionare a contestaţiilor pentru concursul din data de 
10.08.2022 — proba scrisă, de ocupare a funcţiei publice locală de execuţie vacantă din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, 1n următoarea componenţă: 

- Idita Mihai Ion — secretar general al municipiului Slatina - preşedinte 

- Călin Buşcă Gabriela — inspector, clasa I, grad profesional principal - membru 

Compartimentul Relaţii cu Presa 

- Tufan Manuela Virginia — inspector, clasa I, grad profesional principal - membru 

Compartimentul Relaţii cu Publicul 
Art. 2. Lucrările de secretariat ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi asigurate de 

doamna Stăncioiu Renati — inspector, clasa I, grad professional superior 1n cadrul Compartimentului 
Resurse Umane, Funcţii publice, Pregătire Profesională al aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Slatina. 

Art. 3. Comisia astfel constituită va lua mă.suri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei dispoziţii. 

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

Persoanele nominalizate la art.1 şi art.2. 

Constant îi I 1Y10, 
Contrasemnează: 

Secretar general al m nicipiului Slatina, 
Mih I n IDITA 


