
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PRESEDINTE , 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea comisiei de examen şi de soluţionare a contestaţiilor 

pentru examenul organizat în intervalul 4-6 noiembrie 2020, în 
vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean 
Teleorman 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Cristescu Ionel Dănuţ, 
. Având în vedere: 

- referatul nr. f /Q 0 p fi din Of.. (O , 2020 al Direcţiei economice; 
- prevederile art. 25, art. 26 alin.(2), art. 31 alin.(1) şi alin.(2), art. 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), art. 617 alin. (2) şi art. 618 alin. (22) din 

Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin.(l) lit. f) din Anexa la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 142 din data de 30 septembrie 2019 privind aprobarea 
actualizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean 
Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

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, 
care se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Teleorman, în intervalul 4-6 
noiembrie 2020, după cum~llrmează : 

. Preşedinte: - Bojă Mariana - şef birou la Biroul buget, finanţe şi baze de 
date din cadrul Directiei economice; , 

Membri: - Ghibirdic Iuliana - inspector în cadrul Serviciului proiecte 
fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii 
publice; 

- Oancea Virginia - consilier juridic în cadrul Serviciului 
juridic şi contencios al Direcţiei juridice; 

Secretar: - Nicula Nina - sef birou la Biroul resurse umane salarizare , 
din cadrul Direcţiei economice. 
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