
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

pentru: modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 nr' 4 la Dispoziţia nr. 157 din 22 
martie 2021, privind constituirea Grupurilor de lucru pentru elaborarea 
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 
2021-2030 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian-Ionuţ Gâdea 
Având În vedere: 
- referatul nr. 14017 din 26.07.2021, Întocmit de Direcţia Investiţii Proiecte şi 

Achiziţii Publice, pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 4 la 
Dispoziţia nr. 157 din 22 martie 2021, privind constituirea Grupurilor de lucru pentru 
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru 
perioada 2021-2030; 

- avizul Direcţiei Juridice nr. 14208 din 29.07.2021; 
- Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 157 din 19 decembrie 2018, 

privind aprobarea realizării proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii intituţionale şi de 
planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi a cheltuielilor 
necesare implementării; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 389/05.07.2021, 
privind modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinel, şef 
serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie 
publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin detaşare pe funcţia publică de 
conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Teleorman, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an 
calendaristic; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 298/04.06.2021, 
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Soare Alexandra, consilier, clasa 
1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări din 
cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia 
publică vacantă de consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul 
proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul 
Consiliului Judeţean Teleorman; 

- adresa nr. 12944IXBI13.07.2021 - Consiliul Judeţean Teleorman, Direcţia 

Management şi Administraţie Publică; 
- adresa nr. 9033/20.07.2021 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman; 

p - 'i , - n? wl T"",,, T 










