
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: încetarea suspendării raportului de muncă al domnului Fota Viorel, 
manager al Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman, ca urmare a 
încetării contractului de management încheiat pe durată determinată şi 
revenirea pe funcţia de contabil şef deţinută anterior 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, 

Având în vedere: 
- referatul nr. '1-OJ(J q din il 1-- 04. 2021 al Direcţiei management ŞI 
administraţie publică şi Direcţiei economice; 
- avizul Direcţiei juridice nr. 8 D I Q din,,2 g, 04 . 2021; 
- prevederile art. 3 şi art. 12lit. b) din Contractul de management nr. 351 din 27 

aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 29 alin.(4), art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modităcările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 38 alin. (4), Anexa nr.III- Familia ocupaţională de funcţii 

bugetare "Cultură", Capitolul II, pct. II a), nr. crt. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.I alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 226/2020 
privind unele măsuri fis cal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b), art. 538 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin.(1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din Anexa la Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din data de 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.1.(l) Începând cu data de 1 mai 2021, încetează suspendarea raportului de 
muncă al domnului Fota Viorel, manager al Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" 
Teleorman, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat contractul de 
management, şi revine pe funcţia de contabil şef deţinută anterior. 

F-5.5-02, ed.l , rev.l 
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