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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE

privind: constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 11
februarie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice
de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Preşedintele

Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ,

A vând în vedere:
- referatul nr. 315 din Of· oJ ~ 2021 al Direcţiei management şi
admnistraţie publică şi al Biroului resurse umane, salarizare;
- înştiinţarea nr.16067/l0.12.2020 şi nr. 16249/14.12.2020 a Consiliului
Judeţean Teleorman, adresată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 42594 conexată cu
nr. 42593/2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 06/04.01.2021;
- adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 285/2021 înregistrată
la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 284/06.01.2021;
- adresa Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi,
Copii şi Adopţii nr. 30820/16.12.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean
Teleonnan cu nr. 16509/17.12.2020;
- prevederile art. 26 alin. (1), art.31 alin.(1)-(3), 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. (1) lit.b)
alin.(5), alin.(6) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 13 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului aprobat
prin Hotărâre a nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative
de personal;
- prevederile art. 31 alin. (1) Iit. f) din Anexa la Hotărâre a Consiliului
Judeţean Teleorman nr. 142 din data de 30 septembrie 2019 privind aprobarea
actuali zării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean
Teleonnan, cu modificările şi completările ulterioare;
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