
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12 
iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de 
execuţie vacantă de inspector, clasa l, grad profesional superior la 
Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi 

achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Teleonnan 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, 
Având în vedere: 
- referatul nr . ./06/1t din P-. . 06 . 2021 al Direcţiei economice; 
- înştiinţarea nr.9373/19.0S.2021 a Consiliului Judeţean Teleorman, adresată 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
- avizul Direcţiei juridice nr. lolt ~ 9 din 00· oC.2021; 
- prevederile art.2S, art.26 alin.(2), art.31 alin.(1) - (2), 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.(l) lit.f), art.617 alin.(2) şi art.618 alin.(1) lit.b) şi 
alin.(S) din Ordonanţa de urgenţă nr.S7/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. t) 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; 

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.S7/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 
Art.l. Se constituie Comisia de concurs pentru concursul de recrutare 

organizat în data de 12 iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice 
de execuţie vacantă de inspector, clasa l, grad profesional superior la Serviciul 
proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din 
cadrul Consiliului judeţean Teleorman, după cum urmează: 
Preşedinte: 

- d-na Pană Claudia - director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii 
publice; 
Membri: 
- d-na Popescu Aurelia Magdalena - consilier achiziţii publice la Compartimentul 
achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul 
Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice; 
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