
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean 
Teleorman în comisia de inventariere cantitativă si calitativă a 
stocurilor de produse înregistrate la furnizori ca urma;e a suspendării 
cursurilor în unităţile de învăţământ din judeţ 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Ionel Dănuţ CRISTESCU, 

Având în vedere: 

- referatul nr. 10197 din 05 august 2020, întocmit de Direcţia management şi 

administraţie publică; 

- adresa nr.8694 din 03.08.2020 a Institutiei Prefectului - Judetul Teleorman· , " 
- prevederile art. 18 alin.(l) din HG llf. 640/2017 pentru aprobarea Programului 

pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 12112020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului 
llf. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii 
Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse 
înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului llf. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (l) lit. e) şi alin. (6) lit. b) din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 142 din 
30.09.2019 cu modificările şi completări le ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
DISPUNE: 

Art.l. Se desemnează doamna Tudorache Daniela Gina ca reprezentant al 
preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman în comisia de inventariere cantitativă şi 
calitativă a stocuri lor de produse înregistrate la furnizori ca urmare a suspendării cursurilor 
în unităţile de învăţământ din judeţ. 
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Art.2. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Monitorizare proceduri 
administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni, va comunica prezentul act administrativ 
Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman, Direcţiei management si administraţie publică 
şi persoanei interesate în termenul prevăzut de lege. 

CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar general al judeţului, 

SiMar~ 

Alexandria, 

Nr .. 9./( ... din f.??9fi:J.«i. 2020 

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

Lori
Rectangle




