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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: promovarea domnului Dicu Marius în funcţia publică de execuţie de 
consilier juridic, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 2 la 
Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului 
Judeţean Teleorman 

Preşedintele+~}'l~LJudeţean Teleorman, domnul Adri~.1Qmlţ~o.~dea 

A vând în vedere: 

- referatul nr. /5/f@f7 din /f).Op, 2021, al Direcţiei economice; 
- raportul final al concursului nr. 15369 din 13 auaust 2021; 
- avizul Direcţiei juridice nr. IJC.~f. .. din . . I.fl ... P.ă. .... . 2021; 
- prevederile art. 122 alin. (2) şi art. 128 alin. (2) din R.G. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin (4) lit. b), 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 ; 

- Rotărârea 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 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.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.I. (1) Începând cu data de 20 august 2021, domnul Dicu Marius promovează 
în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal, 
gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului 
Judeţean Teleorman . 
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