
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea comisiei de examen pentru examenul organizat în 
intervalul 9-10 noiembrie 2020, în vederea promovării în clasă a 
unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate a 
Consiliului Judeţean Teleorman 

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

- referatul nr. 1'0 :r±R din 4 ~, f O, 2020 al Direcţiei economice; 
- referatul nr. 12832NII06.10.2020 al Direcţiei urbanism şi amenajarea ' 

teritoriului privind aprobarea promovării în clasă, prin examen, a doamnei Iliescu 
Florica, referent de specialitate, clasa II la Compartimentul autorizarea 
construcţiilor al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii din 
cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- prevederile art. 144-147 din R.G. nr. 61112008 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. (23) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1 ) lit. f) din Anexa la Rotărârea 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.(l) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE: 

Art.1. Se constituie Comisia de examen pentru examenul de promovare în 
clasă a unui funcţionar public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Teleorman, care se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean 
Teleorman, în intervalul 9-10 noiembrie 2020, după cum urmează: 

Preşedinte: - Borţun Valy-Luminiţa - arhitect şef al judeţului; 
Membri: -Toma Valentin - şef serviciu al Serviciului autorizarea 

F-5 5-n/.. p.d 1 rev. 1 

construcţiilor, disiplina în construcţii din cadrul Direcţiei 
urbanism şi amenajarea teritoriului; 

_ Vintilă Laurenţiu Daniel - inspector la Compartimentul 
Discilpina în construcţii al Serviciului autorizarea 
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