
A 

ROMANIA 

. CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

pentru: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 
noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, 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, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 19418 din 13.09.2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 19882/19.09.2022 al Direcţiei economice; 
- avizul de legalitate nr. 19854/19.09.2022 al Direcţiei juridice; 
- avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, 

pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- Dispoziţia nr. 501/06.09.2022 privind promovarea doamnei Trăistaru 
Simona în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional 
superior, gradaţia 3 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, 
secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman; 

- Dispoziţia nr. 502/06.09.2022 privind promovarea doamnei Nicolescu 
Ortanţa Mihaela în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad 
profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment gestiunea patrimoniului al 
Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi - Direcţia tehnică şi administrarea 
patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman; 

- Dispoziţia nr. 503/06.09 .2022 privind promovarea doamnei Ovedenie 
Cristina în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional 
superior, gradaţia 3 la Compartiment amenajarea teritoriului din cadrul Direcţiei 
urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman; 

- prevederile art. 31 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. ( 1) lit. a) şi alin. (2) lit. c ), art 191 alin. (1) lit. a) şi 
alin. (2) lit. a), art. 409 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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