
 

          R O M Â N I A     

JUDETUL CARAS-SEVERIN                                                                                   

COMUNA   SLATINA TIMIS 

      CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se ia act de demisia domnului Isac Pavel, sef serviciu in cadrul 

Serviciului Public  “ Apa-Canal ” Slatina-Timis. 

 
       Consiliul local al comunei Slatina-Timiș, întrunit în şedinţa ordinara din data de 

02.07.2021, 

     
              Analizând : 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Slatina-Timiș nr.235/24.06.2021, 

- referatul de aprobare semnat de initiator nr.234/24.06.2021, 
 

             Tinand cont de : 

- raportul compartimentului de resort din cadrul primăriei comunei Slatina-Timiș nr. 233/24.06.2021, 

- avizul favorabil cu caracter consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Slatina-Timiș, 
               Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006, serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, 

                       Luand in considerare prevederile O.U.G nr.63/2010, pentru modificarea si completarea 

Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, 

         In conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
          In baza prevederilor art. 540 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

                      In temeiul art. 196, alin.1, lit. a)  din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL ADOPTA PREZENTA HOTARARE 

 

                             Art. 1- Se ia act de demisia domnului Isac Pavel, sef serviciu in cadrul  Serviciului Public  

“ Apa-Canal ” Slatina-Timis. 
     Art. 2 – Se aproba posibilitatea ocupării postului aferent functiei contractuale de conducere de 

Sef serviciu in cadrul  Serviciului Public  “ Apa-Canal ” Slatina-Timis, prin executarea unui contract 

individual de muncă cu timp parţial, respectiv o fractiune de norma de 4 ore/zi. 

     Art.3- Se aproba scoaterea la concurs a functiei contractuale de conducere vacante de Sef serviciu 

(norma de lucru 4 ore/zi, perioada nedeterminata) in cadrul  Serviciului Public  “ Apa-Canal ” Slatina-Timis. 

 

 

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei, prin 

persoanele responsabile din cadrul compartimentelor de specialitate. 

 
  Art.5 In conformitate cu prevederile art. 200 si art. 255 alin.1, din OUG nr. 57/2019, Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta hotarare se comunică dupa cum 

urmeaza : 

  - Institutiei Prefectului – Județul Caras-Severin 

  - Primarului comunei  și persoanelor desemnate 



  - Instituțiilor publice/persoanelor juridice care prezintă un interes 

                        - Prin afișare la sediul  si pe site-ul institutiei. 

 
 
 

   PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNNEAZA 

     Cons.V.DRAGOMIR                                                               SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                                    jr.B.SZUPP 
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