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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: numirea doamnei Cîrpaciu Carmen Mihaela în funcţia contractuală 
de consilier, treapta IA, gradaţia 1 la Cabinet vicepreşedinte 2 pe 
durata mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Teleorman, doamna Fedeleş Oana Raluca 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, 
Având în vedere: 
- referatul nr. 5822 din 30.03.2021 al Direcţiei economice; 
- avizul Direcţiei juridice nr. ,tf9 din 30. O'!:> _ 2021; 
- cererea doamnei Cîrpaciu Carmen Mihaela, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Teleorman cu nr.5523 din 25.03.2021; 
- propunerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, doamna Fedeleş 

Oana Raluca, înregistrată cu nr. 5726/29.03.2021; 
- Încheierea nr. 56/16.10.2020 pronunţată de Tribunalul Teleorman în dosarul 

1468/87/2020 privind validarea mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman; 
- Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 37/05.03.2021, privind alegerea 

unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman; 
- Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind 

stabilirea salariilor lunare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru serviciile publice din 
subordine; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f), art. 541 alin. (2) şi (3) lit. a), art. 542 alin. 
(1), art. 544 alin. (1) lit. i), art. 545 alin. (1), art. 5461it. k), art. 547, art. 548, art. 549 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 17, art. 39, art. 40, art. 83 1 it. h) din Legea 53/2003, Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin. 41it. a), art. 11, art. 38 alin. (3) lit. e) din Legea cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. f) din Anexa la Hotărâre a 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. 

F-5.5-03,ed.Lrev.l 
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