
A 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: numirea domnului Coman Marius - Cătălin pe perioadă nedeterminată 
cu normă întreagă, în funcţia publică de conducere de şef serviciu la 
Serviciul fmanciar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul 
Consiliului Judeţean Teleorman 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Adrian Ionuţ Gâdea, 
Având în vedere: 

- referatul nr. !ft.2..1 din tl martie 2021 al Direcţiei economice; 
- raportul fmal nr. 5277 din 22 martie 2021 al comisiei de concurs; 
- adresa nr. :;·1 ge din ~ martie 2021 privind propunerea de numire a 

domnului Coman Marius - Cătălina în funcţia publică de conducere de şef serviciu 
la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului 
Judeţean Teleorman; 

- avizul Direcţiei juridice nr. ~.13 din ~o martie 2021; 
- prevederile art. 76 alin. (2), art. 77 şi art.140 din H.G. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 11 alin. (5), art.15, art.38 alin.(3) lit.e) din Legea cadru nr. 

153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea 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 si completările ulterioare; 

-prevederile art.191 alin.(l) lit.a) şi alin.(2) lit.b), art.482 şi art.529 alin.(1) 
şi alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă nr .57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019, privind aprobarea 
actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 
Teleo~an, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.l. (1) Începând cu data de 01 aprilie 2021, domnul Coman Marius -
Cătălin se numeşte pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia 
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