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Nr•  AC/K 4/,

Dispozitie

Referitor la: constituire Comisie de concurs pentru concursul din data de 10 decembrie
2019 — proba scrisii, organizat pentru promovarea in gradul profesional
superior celui delinut a funclionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Slatina

Avand in vedere:

- referatul Directiei Generale Management inregistrat la nr.96609/05.11.2019;
- prevederile art.617 alin.(2) §i art.618 alin.(22) din OUG nr.57/2019 privind Codul

administrativ;
- prevederile art.126 alin.(1) din Capitolul IV, Sectiunea a 2-a din H.G. nr.611/2008 privind

organizarea §i dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile i completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.„b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul

adrninistrativ,

Primarul municipiului Slatina
dispune:

Art. 1. — Se aproba constituirea Comisiei de concurs pentru concursul din data de 10 decembrie
2019 — proba scrisa, pentru promovarea in gradul profesional superior celui detinut a functionarilor
publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiul Slatina, in urmatoarea
componenta:

- Moisiu Leonid Augustin - director general al Directiei Generale Management - pre§edinte,

- Calota Salcianu Alin - director general al Directiei Generale Economice - membru;

- *erban Cristiana - manager public - membru.

Art. 2. — Lucfarile de secretariat ale comisiei de concurs vor fi asigurate de doamna Sburli§
Mihaela Cerasela — §ef birou in cadrul Biroului Resurse Umane, Relatii cu Publicul — Directia
Generala Management a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina.

Art. 3. — Comisia astfel constituital va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei dispozitii.

Art. 4.— Prezenta dispozitie se comunical la:
— Institutia Prefectului - Judetul Olt;
— Directia Generala Management;
— Persoanele nominalizate la art. 1 §i art.2.

Co
Contrasemneaza:

Secretarul general al munic. iului Slatina,
Mihai Ion DI A


