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DISPOZITIE
Referitoare la: fmputernicire persoane sa semneze la notarul public, actele si contractele 

referitoare la activitatea Serviciului Public - Directia Administrare Patrimoniu

Avand in vedere:

- referatul nr. /^7.// 2020 al Direc^iei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidenja Domeniu
Public §i Privat;

- Dispozifia Primarului Municipiului Slatina nr. 830/23.07.2019 referitoare la imputernicire persoane 
sa semneze la notarul public actele ?i contractele referitoare la activitatea serviciului public - Direcfia 
Administrare Patrimoniu, cu aplicabilitate pe durata exercitarii mandatului de primar al municipiului 
Slatina;

- faptul ca, domnul Constantin Stelian Emil Mot, exercita un nou mandat de primar al municipiului 
Slatina pe perioada 2020 — 2024,

in conformitate cu dispozitiile art. 154 alin. 6, art. 157 alin. 1 §i alin. 2, coroborate cu dispozijiile art. 
196 alin.(l) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile 
ulterioare

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA,
DISPUNE:

Art. 1. - (1) - incepand cu data prezentei, Primarul Municipiului Slatina - Constantin Stelian Emil Mot, 
in calitate de reprezentat al UAT - Municipiul Slatina in relajiile cu alte autoritafi publice, cu persoanele 
fizice sau juridice romane §i straine, imputemice§te urmatoarele persoane:

- Narcisa Ionela Ionescu - Director executiv Directia Administrare Patrimoniu
- Mihaela Otincelescu - §ef Serviciu Juridic — Primaria Municipiului Slatina,

sa semneze in fata notarului public, toate actele §i contractele referitoare la activitatea Serviciului 
Public- Directia Administrare Patrimoniu pentru care este necesara forma autentica.

(2) - imputemicirea persoanelor nominalizarte la alin. 1 §i 2 sa semneze la fafa notarului public, 
toate actele si contractele referitoare la activitatea Serviciului Public- Directia Administrare Patrimoniu 
pentru care este necesara forma autentica, se face pe intreaga durata a exercitarii de catre domnul 
Constantin Stelian Emil Mob a actualului mandat de primar al municipiului Slatina.

Art. 2. - Dispozijiile emise de primarul municipiului Slatina - Constantin Stelian Emil Mot, avand ca 
obiect imputernicire persoane sa semneze in faja notarului public, toate actele §i contractele referitoare la 
activitatea Serviciului Public-Directia Administrare Patrimoniu, anterior exercitarii prezentului mandat 
(2020 - 2024) de primar al municipiului Slatina, isi inceteaza efectele

Contrasemneaza,
Secretarul Generalal Munjdipiului Slatina, 

Mihai Ion IDlTA

Art. 3. - Prezenta dispozitie se va comumca la:
Institutia Prefectului - Judepal Olt;

ypiului Slatina;
^trare Patrimoniu; 

Jarcisa Ionela; 
iu Mihaela.

Constantin
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