
ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: delegarea atribuţiilor Secretarului general al judeţului, precum şi a unor 
atribuţii la nivelul Direcţiei juridice, din cadrul Consiliului Judeţean 
Teleorman 

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

- referatul comun nr. ~ Cj rp.3 din tD j. () L 2021 al Direcţiei economice şi Direcţiei 
juridice, privind de legarea unor atribuţii la nivelul Direcţiei juridice; 

- adresa nr. 1878/02.02.2021 privind informarea prealabilă a doamnei Ionescu 
Iuliana, director executiv al Direcţiei juridice, căreia i se deleagă în totalitate atribuţiile 
funcţiei publice de secretar general al judeţului pe perioada concediului de odihnă, 
concediului medical, altor concedii sau delegări; 

- adresa nr. 1879/02.02.2021 privind informarea prealabilă a doamnei Modoran 
Cristina Mihaela, şef serviciu la Serviciul juridic şi contencios, căreia i se deleagă parţial 
atribuţiile funcţiei de director executiv al Direcţiei juridice; 

- adresa nr. 1880/02.02.2021 privind informarea prealabilă a doamnei Tălpeanu 
Luciana Cătălina, consilier juridic în cadrul Serviciului juridic şi contencios al Direcţiei 
juridice, căreia i se deleagă parţial atribuţiile funcţiei de şef serviciu al Serviciului juridic 
şi contencios; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. a), art. 437 alin.(1) şi art. 438 alin. (2), (3), (4), (5),(8) 
şi (9) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- 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) 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 si completările ulterioare; 

În tem~iul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare, 

DISPUNE: 
Art. 1. Pe perioada în care secretarul general al judeţului, doamna Oprescu Silvia, 

se află în concediu de odihnă, concediu medical, alte concedii sau delegări, se deleagă în 
totalitate doamnei Ionescu Iuliana, director executiv al Direcţiei juridice, atribuţiile 

corespunzătoare funcţiei publice de secretar general al judeţului, conform fişei postului. 
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