
ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, 
consilier, clasa 1, grad profesional superior în cadrul Serviciului 
administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi 
administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a 
funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei 
investiţii, proiecte şi achiziţii publice, pentru o perioadă de 
maximum 6 luni într-un an calendaristic 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, 

Având în vedere: 
- referatul nr. I ';ţ.o ~.) din 30. 12.. 2020 al Direcţiei economice; 
- notificarea Consiliului Judeţean Teleorman nr.16869 din 23.12.2020, 

transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
- prevederile art. 191 alin.(I) lit. a), alin (2) lit.b), art. 465 alin. (3), art. 468 

alin. (2) lit. b), art.509 alin.( 1), alin.(2), alin.( 4), art.510 alin. ( 1) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le 
ulterioare; 

- prevederile din Anexa nr. Ila Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 
9 din 25 ianuarie 2018, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Teleorman şi pentru serviciile publice din subordine, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) şi alin (2) lit. b) 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 prevederilor art.196 alin. (l) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.1.(l) Începând cu data de 4 ianuarie 2021, se modifică raportul de 
serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier, clasa 1, grad profesional superior în 
cadrul Serviciului administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice ŞI 

administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei 
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