
ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

pentru: modificarea Dispoziţiei nr. 450 din 28 iulie 2021 privind constituirea comisiei 
de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de 
recrutare organizat în data de O 1 septembrie 2021 - proba scrisă, în vederea 
ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul 
achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice 
din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman 

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

- referatul nr. /Jbo~ din /@. OR 2021 al Direcţiei economice; 
- cererea nr. 14963 din 9 august 2021, a doamnei Pană Claudia, director 

executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice; 
- cererea nr. 15290 din 13 august 2021, a domnului Călin Roraţiu, şef serviciu 

la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei tehnice şi 
administrarea patrimoniului; 

- avizul Direcţiei juridice nr. //ft,,2PJ din /f}. Of, 2021; 
- prevederile art. 25, art. 26 alin.(1), art.31 alin.(l) - (3), art.32 şi art. 33 din 

R.G. nr.61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completări le ulterioare; 

-prevederile art.191 alin.(1) lit.f), art.617 alin. (2) şi art. 618 alin. (1) lit.b) şi 
alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. f) 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 dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE 

Art. 1. Articolul 1 al Dispoziţiei nr. 450 din 28 iulie 2021 privind constituirea 
comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de 
recrutare organizat în data de O 1 septembrie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării 
funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi 
contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului 
Judeţean Teleorman, se modifică, după cum urmează: 

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




