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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 18 noiembrie 2021, 
proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat 
superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul 
Consiliului Judeţean Teleorman 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 
- referatul nr. J9Q:f-5 din I ~, /0, 2021 al Direcţiei economice; 
- avizul Direcţiei juridice nr. (q 3U din .tS· (IJ· 2021; 
- prevederile arta 25, arta 26 alin.(2), arta 31 alin.(l) şi alin.(2), arta 32 şi art.33 din 

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.191 alin. ( 1) lit. f), arta 617 alin. (2) şi arta 618 alin. (22) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile arta 10 alin.(l) lit. f) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
134 din data de 26 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman; 

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

DISPUNE: 

Art.l. Se constituie Comisia de examen pentru examenul de promovare în gradul 
profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici de execuţie din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, în data de 18 
noiembrie 2021- proba scrisă, după cum urmează : 
Preşedinte: 

- Ionescu Iuliana - director executiv la Direcţia juridică; 
Membri: 
- Magheru Liliana - director executiv la Direcţia management şi administraţie pulică; 
- Călin Horaţiu - şef serviciu la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri din cadrul 
Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului; 
Secretar: 
- Dragomirescu Daniela - consilier la Biroul resurse umane salarizare din cadrul 
Directiei economice. , 

. __ ._-_. -_._--
F-5.5-02, edJ, rev. J 



Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de 
promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari 
publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Teleorman, în data de 18 noiembrie 2021 - proba scrisă, după cum urmează: 
Preşedinte: 

- Modoran Cristina Mihaela - şef serviciu la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei 
juridice; 
Membri: 
- Drăgodan Alexandrina - consilier la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri din 

cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului; 
- Dima Maria - inspector la Compartimentul educaţie, cultură, tineret şi comunicare din 
cadrul Direcţiei management şi administraţie publică; 
Secretar: 
- Dragomirescu Daniela - consilier la Biroul resurse umane salarizare din cadrul 
Direcţiei economice. 

Art.3. Membrii comisiilor prevăzute la art.l şi art. 2 asigură punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei dispoziţii. 

Art.4. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul monitorizare proceduri 
administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni, va comunica prezentul act administrativ 
Instituţiei Prefectului - judeţul Teleorman, persoanelor interesate şi Direcţiei economice, 
în termenul prevăzut de lege. 

P RE ŞED I N T E, 

ADRIAN IONUŢ GÂDEA 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

SILVIA OPRESCU 

Alexandria 
Nr. GJg din ;9d!/t;016t1:: 2021 
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