
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: desemnarea persoanelor care răspund de îndeplinirea atribuţiilor şi 
responsabilităţilor ce revin Consiliului Judeţean Teleonnan în cadrul 
activităţii de recensământ al circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în 
anul 2021 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleonnan, Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 
- referatul nr. 4624 din 15.03.2021 întocmit de Direcţia tehnică şi administrarea 

patrimoniului privind necesitatea desemnării persoanelor care răspund de îndeplinirea 
atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Consiliului Judeţean Teleonnan în cadrul 
activităţii de recensământ al circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în anul 2021; 

- avizul Direcţiei Juridice nr. 4760/16.03.2021; 
- prevederile art. 7 şi art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 52 lit. f), art. 56 şi art. 58 din "Instrucţiunile pentru efectuarea 

înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2021", indicativ AND 557-
2020, aprobate prin Ordinul comun nr. 2059/4298/2020 al ministrului transporturilor, 
infrastructurii şi comunicaţiilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi 

administraţiei; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Teleonnan nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

DISPUNE: 

Art. 1. Se desemnează dl. Horaţiu Călin - şef Serviciu administrare şi întreţinere 
drumuri din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului - pentru a îndeplini 
atribuţiile de coordonare a activităţii de recensământ al circulaţiei rutiere. 

Art. 2. (1) Se desemnează unnătoarele persoane pentru a îndeplini atribuţiile de 
control şi verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulaţie pe 
zone astfel: 
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