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HOTĂRÂRE
Referitoare la: aprobare modificare stat de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit în şedinţa ordinară din

data de 28.06.2022.

Având în vedere:
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.74099/17.06.2022 la
proiectul de hotărăre;
- raportul de specialitate nr.74105/17.06.2022 'intocmit de către Direcţia Generală
Management;
- prevederile HCL nr.86 din 28.02.2022 referitoare la aprobare reorganizare aparat de
specialitate al Primarului municipiului Slatina, organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi
pondere funcţii publice pentru anul 2022;
- prevederile art.409 alin.(1) şi alin.(3) lit.„b" din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei buget, finanţe, al Comisiei de muncă şi protecţie socială şi al
Comisiqi juridică şi de disciplină, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.„a", art.129 alin.(3) lit.„c" şi art.196 alin.(1)
lit.„a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul admmistrativ, cu modifică'rile şi completă'rile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. — Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Slatina prin transformarea postului funcţie publică locală de execuţie vacantă inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul
(poziţia nr.178 ln statul de funcţii) în inspector, clasa I, grad profesional asistent, cu Incadrarea în
numărul maxim de posturi aprobat şi în fondurile bugetare anuale alocate.
Art.2. — Prezenta hotărke se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Slatina şi se comunică la:
— Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
— Primarul municipiului Slatina;
Secretarul general al municipiului Slatina;
Generală Management;
,
Direcţia Generală Economică.
. de şetimta,
•
reşeclinte
SERBAN Gabrielă

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU".
18 - consilieri prezenţi
3 - consilieri absenţi
21 - consilieri în funcţie.

