
ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: delegarea parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de 
conducere vacante de şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate 
al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, 
domnului Coman Marius Cătălin 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Cristescu Ionel Dănuţ 
A vând în vedere: 

- referatul nr. 10509 din 11.08.2020 al Direcţiei economice, privind delegarea 
parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de şef 
serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul 
Consiliului Judeţean Teleorman, domnului Coman Marius Cătălin; 

- adresa nr. 10508111.08.2020 privind informarea prealabilă a domnului 
Coman Marius Cătălin, consilier superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate 
din cadrul Direcţiei economice, căreia i se deleagă parţial atribuţiile funcţiei de şef 
serviciu al Serviciului financiar contabilitate; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. a), art. 437 alin.(1) şi art. 438 alin. (1), (3), 
(4), (8) şi (9) din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 
noiembrie 2019, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Teleorman şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) şi alin (2) lit. b) din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman ill. 142 din data de 30 septembrie 2019 privind 
aprobarea actualizarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Judeţean Teleorman,cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor ari. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

.Art.1. În perioada 12 august 2020 - 31 decembrie 2020, se deleagă parţial 
domnului Coman Marius Cătălin, consilier superior în cadrul Serviciului financiar 
contabilitate din cadrul Direcţiei economice, atribuţiile corespunzătoare funcţiei 

publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul fmanciar contabilitate al 
Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
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