
ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: desemnarea domnului Cocoşilă Virgiliu, vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului 
Piper Savu Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judetean , 
Teleorman, pe perioada concediului de odihnă 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Cristescu Ionel Dănuţ, 

A vând în vedere: 
- referatul nr. .!f-f1.f din .~:r. .07.2020 al Direcţiei economice; 
- cererea de concediu de odihnă, înregistrată cu nr. 9867 din data de 

28 iulie 2020, a domnului vicepreşedinte Piper Savu Florin; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 51 din 27 aprilie 2017 

privind alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Piper Savu 
Florin; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 88 din 23 iunie 2016 privind 
alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Cocosila Virgiliu; 

- prevederile art. 1, art. 5, art 7, art. 8 din Ordonanţa Guvernului llf. 80/2003, 
privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 191 alin. (1) Iit. f), art. 213, art. 214 din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
_ prevederile ar. 31 alin. (1) lit. f), art. 38 alin. (1) şi alin. (3), art. 39 

alin. (1) şi alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorma nr. 142 
din 30 septembrie 2019 privind aprobarea actualizării Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman cu modificările şi 
completările ulterioare; 

_ În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

DISPUNE: . 

Art.l. Se desemnează domnul Cocoşilă Virgiliu, vicepreşedinte al 
Consiliului Judetean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Piper Savu 
Florin, vicepreş;dinte al Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada efectuării 
concediului legal de odihnă, aferent anului 2019, în intervalul 

03-07 august 2020. 
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Art.2. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Monitorizare 
Proceduri Administrative şi Relaţia cu Consilierii Judeţeni, va comunica prezentul 
act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman, direcţiilor şi 
compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Teleorman, precum şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 
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