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Primăria municipiului Slatina 
Direcţia Management 

Biroul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul 

Compartimentul Relaţii cu Publicul 

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

 

                                                                                                                                       Nr. 14509/20.02.2019 
 

Buletin informativ pentru anul 2019 
în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Legea 544/2001 

1. Acte normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice: 

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei municipiului Slatina  

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică  
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările 
ulterioare  
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare  
 
b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 
audiențe al Primăriei municipiului Slatina  

b1) Organigrama instituției 

b2) Regulamentul de organizare și funcţionare  

b3) Programul de funcţionare al Primăriei municipiului Slatina 
        De Luni până Joi, între orele: 08.00 - 16.45 (12,00- 12,15 pauză de masă) 
              Vineri                                08.00 - 14.00 ( fără pauză de masă) 

b4) Programul de funcţionare al Compartimentului Relaţii cu Publicul 

Luni                între orele: 08.00 - 16.45 (12,00- 12,15 pauză de masă) 
Marţi               între orele: 08.00 - 16.45 (12,00- 12,15 pauză de masă) 
Miercuri          între orele: 08.00 - 18.30 (12,00- 12,15 pauză de masă) 
Joi                   între orele: 08.00 - 16.45 (12,00- 12,15 pauză de masă) 
Vineri              între orele: 08.00 - 16.30 ( fără pauză de masă) 
 
c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei municipiului Slatina şi ale 
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public.  
 
Conducerea Primăriei municipiului Slatina 
dl.    Constantin Stelian Emil MOȚ         - primar  
dl.    Constantin Cristian CISMARU      - administrator public  
dl.    Stăncioiu Georgel Claudiu               - viceprimar 
dl.    Vîlceleanu Gigi Ernes                       - viceprimar 
dl.    Mihai Ion Idita                                   - secretar  
 
Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public:  
Iacob Artimisia Luiza – inspector - Compartimentul Relaţii cu Publicul  

d) Coordonatele de contact  

Denumire: Primăria municipiului Slatina  
Sediul: Slatina, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, cod poştal 230080 
Telefon : 0249/439377, 0249/439233, 0249/439182, 0249/439451,   Fax: 0249/439336, 0249/431708 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009
http://www.primariaslatina.ro/images/regulamente/ROF_aparat_de_specialitate.pdf
mailto:office@primariaslatina.ro
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571
http://www.primariaslatina.ro/
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E-mail: office@primariaslatina.ro  

Site : www.primariaslatina.ro 

e) Program de audiențe 

Primar             Constantin Stelian Emil Moț           -  Marţi            11,00 
Viceprimari     Stăncioiu Georgel Claudiu              -  Marți            09,00 
                        Vîlceleanu Gigi Ernes                      -  Marți           09,00 
Secretar           Mihai Ion Idita                                 -  Luni            10,00  
       Inscrierea în audiență se face cu programare la sediul Primăriei Municipiului Slatina la Compartimentul  
Relații cu Publicul sau prin cerere. 

 

f) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  
g) Programele şi strategiile proprii;  
h) Lista cuprinzând documentele de interes public  
       Documentele produse în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, cu excepţia 
celor prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter 
personal.  
 
i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate 
 
SERVICIUL JURIDIC, APL 
Compartimentul Juridic - Contencios  

- acte procedurale în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu activitate jurisdicţională, de 
exemplu – întâmpinări, cereri de chemare în judecată, cereri de chemare în garanţie, cereri de 
intervenţie atât în interes propriu cât şi al altor persoane, precum şi cereri de intervenţie forţată, 
interogatorii, notificări 

- declaraţii de creanţă, procese verbale de insolvabilitate 
- acte procedurale emise de instanţele judecătoreşti, de exemplu: hotărâri judecătoreşti, citaţii, 

extrase din registrul de executare al hotărârilor în materie civilă şi penală 
- petiţii, adrese 
- răspunsuri la sesizări, plângeri adresate autorităţilor administraţiei publice locale de către persoane 

fizice şi juridice 
- rapoarte anuale de activitate ale compartimentului 
- statistici 

 
Compartimentul Fond Funciar, Cadastru 
          - actele care au stat la baza reconstituirii şi constituirii dreptului de proprietate în baza Legilor    
             Fondului  Funciar 
          - anexele întocmite în baza legilor fondului funciar 
          - planuri parcelare 
Compartimentul  APL, Acte Administrative, Arhivă 

-     Hotărârile Consiliului Local al municipiului Slatina  
-     Dispoziţii emise de Primarul municipiului Slatina  
- procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Slatina 
- minutele şedinţelor publice 
- registrul de evidenţă a hotărârilor Consiliului  Local al minicipiului Slatina 
- registrul de evidenţă a dispoziţiilor emise de Primarul municipiului Slatina 
- rapoartele compartimentului APL- Acte administrative, Arhivă privind aplicarea Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică 
- declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali 
- rapoartele de activitate ale consilierilor locali 
- Dispoziții- Proces-Verbal/Acord desfășurare evenimente 
- Dispoziții convocare ședință Consiliul Local al municipiului Slatina 
- Convocare ședință Consiliul Local al municipiului Slatina 
- Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Slatina 
- Invitație la ședința Consiliului Local al municipiului Slatina 
- Borderoul ședinței Consiliului Local al municipiului Slatina 
- Proiect de hotărâre 

mailto:office@primariaslatina.ro
http://www.primariaslatina.ro/informatii_primaria_slatina_20.html
http://www.primariaslatina.ro/
http://www.primariaslatina.ro/images/situatii_financiare/bilant_incheiat_la_31-12-2018.pdf



























