
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: exercitarea cu caracter temporar, pe durata stării de alertă, precum şi 
pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice calculate de 
la data încetării stării de alertă, a funcţiei publice de conducere 
vacantă de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi 
achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman de către 
doamna Pană Claudia 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, 

Având în vedere: 
- referatul nr. Iri P din jg. o.g. 2021 al Direcţiei economice; 
- avizul Direcţiei juridice nr. Ir/O,t} din 22 fAtJ · 2021; 
- notificarea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18011/ 27.09.2021, transmisă 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
- prevederile art. 191 alin.(1) lit. a), alin (2) lit.b), art. 509 alin. (2), (4)-(5), 

art.510 alin.(11) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile din Anexa nr. 1 la 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. 10 alin.( 1) lit.a) şi alin.(2) lit.b) din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 134 din data de 26 august 2021 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman; 

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.1.(l) Începând cu data de 5 octombrie 2021, pe durata stării de alertă, 
precum şi pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la 
data încetării stării de alertă, se desemnează doamna Pană Claudia, consilier la 
Serviciul administrare şi întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei tehnice şi 
administrarea patrimoniului, să exercite cu caracter temporar, funcţia publică de 

F-5.5-0?, ed.l, rev.l 
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