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HOTARARE 

pentru: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 
noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 623 din 13.01.2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 924/19.0 1.2021 al Direcţiei economice, pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr.171 din 
28 noiembrie 2019, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Teleorman şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, 
pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- dezbaterile şi amendamentele formulate în timpul şedinţei de consiliu 
judeţean; 

- Dispoziţia nr. 756/18.11.2020 privind promovarea doamnei Dumitrescu 
Maria Cristina în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional 
principal la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi 
administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman; 

- Dispoziţia nr. 757/18.11.2020 privind promovarea doamnei Stănescu Diana 
Silvia în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional 
principal la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi 
achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman; 

- Dispoziţia nr. 758/18.11.2020 privind promovarea doamnei Tudorache 
Daniela Gina în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional 
principal la Compartimentul educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei 
management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman; 
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