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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

~ A 

HOTARARE 

pentru: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 15 
din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale Serviciului de Deservire Pază şi Protocol, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 178 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 5313 din data de 07.03.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Teleorman; 

- raportul de specialitate nr. 6475 din data de 18.03.2022, al Direcţiei 
economice; 

- adresa nr. 95 din data de 28.01.2022 a Serviciului de Deservire Pază şi 
Protocol, înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 2322 din 28.01.2022; 

avizul de legalitate al DirecţieijUrldice nr. 6101 din data de 15.03.2022; 
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; 

- prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, 
republicată (rl), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 alin. (1) şi alin. (2) din H.G nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completări le ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin (1) lit. a), alin (2) lit. c) şi art. 191 alin. (1) lit. a) şi 
alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin.(I) lit. a), alin. (2) lit. a) şi art. 22 alin. (1) lit. a) şi 
alin.(2) lit. c) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 134 din 26 
septembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman; 
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