
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

,. : I 

privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinel, 
şef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi 
administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin 
detaşare pe funcţia publică de conducere vacantă de director general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman, pentru o perioadă de maximum 3 luni Într-un an 
calendaristic 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, 

Având în vedere: 
- referatul nr . . f<' O ::76 din .:Le. f) 6'. 2021 al Direcţiei economice; 
- avizul Direcţiei juridice nr. 12 531 din 05'. (J 'ţ. 2021; 
- adresa nr. 11620/18.06.2021 a Direcţiei management şi administraţie publică 

prin care a comunicat Direcţiei economice referatul nr. 11453/16.06.2021, aprobat de 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, privind 
propunerea de detaşare pe funcţia publică de conducere vacantă de director general 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, a 
domnului Dragomirescu Florinel, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică al 
Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean 

Teleorman; 
- notificarea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 11925/25.06.2021, transmisă 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
- prevederile art. 191 alin.(l) lit. a), alin (2) lit.b), art. 502 alin.(l) lit. b), art.505 

alin.(2), (5), (8) şi (l0), art. 509 alin. (l), (2), (4) şi (5) şi art.510 alin.(2) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr. 6 din 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. (l) lit. a) şi alin (2) lit. b) din Anexa la Hotărârea 
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-5.5-02, ed.J, rev.J 
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