
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: menţinerea doamnei Magheru Liliana în funcţia publică deţinută de 
director executiv la Direcţia management şi administraţie publică 
din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, peste vârsta standard 
de pensionare 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, 
Având în vedere: 

- referatul nr. 11480 din 16 iunie 2021 al Direcţiei economice; 
- cererea nr.9036 din 13.05.2021 a doamnei Magheru Liliana; 
- avizul Direcţiei juridice nr. 11508 din 17 iunie 2021; 
- prevederile art.191 alin.(l) lit.a) şi alin.(2) lit.b), art.517 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările uletrioare; 

- prevederile art.19 şi art.38 alin. (3) lit.e) din Legea cadru privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018, 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman 
şi pentru serviciile publice din subordine, cu modificările şi completările uletrioare; 

- 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 actuali zării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările uletrioare; 

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

DISPUNE: 

Art.l. Începând cu data de 14.07.2021, se aprobă menţinerea doamnei 
Magheru Liliana în funcţia publică deţinută de director executiv la Direcţia 

management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, 
cu normă întreagă, maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu 
posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu. 

Art.2. Doamna Magheru Liliana va beneficia de aceleaşi drepturi salariale 
deţinute anterior prelungirii raportului de serviciu. 
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