
ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Soare Alexandra, consilier, 
clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizări din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, prin 
transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa 1, grad 
profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al 
Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului 
Judetean Teleorman , 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 
- referatul nr. I a2>(5 din rO). 0(;. 2021 al Direcţiei economice; 
- avizul Direcţiei juridice nr. l03:!,o din O), &G 2021; 
- cererea de transfer a doamnei Soare Alexandra, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Teleorman cu nr. 9276 din 18.05.2021; 
- adresa nr. 9760/25.05.2021, prin care Consiliul Judeţean Teleorman a înştiinţat 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman cu privire la aprobarea cererii de 
transfer a doamnei Soare Alexandra; 

- adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman înregistrată la Consiliul 
Judeţean Teleorman cu nr. 10113/28.05.2021, prin care comunică Decizia nr. 
35/28.05.2021 privind modificarea raportului de serviciu, prin transferul la cerere al 
doamnei Soare Alexandra, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 de la 
Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Teleorman, la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi 

achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, pe postul vacant de 
consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5; 

- prevederile art. 191 alin. (l) lit. a), alin (2) lit.b), art. 502 alin. (l) lit. c) şi alin. 
(6), art. 506 alin.(l) lit. b), alin. (2), alin. (5) şi alin. (8) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.lO alin.(l) şi alin. (4) lit. e), art. 38 alin.(3) lite) din Legea 
cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu 
modificările şi completări le ulterioare; 

- 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 

F-5.5-02, ed.l, rev.l 
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