
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
... A 

HOTARARE 
privind: aprobarea supIimentării numărului de posturi pentru personalul 

neclerical angajat În unităţile de cult din judeţul Teleorman, 
pe anul 2021 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art.178 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

A vând În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 845 din 18 ianuarie 2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman ; 
- raportul de specialitate nr. 933 din 19 ianuarie 2021 al Direcţiei Economice, 

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult din judeţul Teleorman pe anul 2021; 

- adresele Episcopiei Alexandriei şi Teleonnanului nr.1255/11.12.2020 şi 
nr.24/11.01.2021 ; 

- prevederile Anexei 1 Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ" 
cap.III Culte, Secţiunea a 3-a, art.9 alin.(1) lit.a), alin.4) şi (6) din Legea-cadru 
nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(l) lit.a), alin.(4), (6), (7) şi 8) din O.G. nr.82/2001 privind 
stabilirea unor fonne de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean; 

- prevederile art.31 alin.(l) lit.e) şi f), alin.(6) lit.b) şi ale art.69 alin.(l) lit.d) şi f), 
alin.6 lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 
Teleonnan, aprobat prin Hotărâre a nr.142 din 30 septembrie 2019, cu completările 
ulterioare ; 

- prevederile art.l73 alin.(l) lit.d) şi f), alin.6 lit.a) şi ale art.191 alin.(l) lit.e) şi 
f), alin.(6) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.182 şi 196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂşTE: 

Art.l. - Se aprobă suplimentarea, cu un număr de 25 de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul 2021. 

Art. 2. - Sumele necesare finanţării contribuţii lor pentru cele 25 de posturi 
suplimentare, se vor susţine exclusiv din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean 
Teleonnan, pentru anul financiar 2021. 
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