ROMANIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mitreni, județul Călărași

CIPRIAN-CONSTANTIN PANAIT, Primar al comunei Mitreni, județul Călăraşi
Având in vedere:
- raportul de specialitate nr. 2291/14.04.2021, întocmit de către secretarul general al
comunei Mitreni, doamna Oprican Mariana
- referatul de aprobare nr. 2292/14.04.2021 întocmit de către domnul Primar
Ciprian-Constantin Panait;
În baza:

- avizului comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local
al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 85/20.04.2021
- avizului comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă
Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 86/20.04.2021;
- avizului comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie,
activitați social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret
și sport de pe langa Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr.
87/20.04.2021;
- prevederile art. 458 și 459 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare ;
- prevederile HG nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesională a funcționarilor publici;
- prevederile Ordinului nr. 13.601 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea
termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind
planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii
funcţionarilor publici, actualizat;
- prevederile Legii nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in administratia
publica cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. a). Se aprobă planul de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Mitreni, județul Călărași pentru anul 2021,
conform Anexei nr. I ce face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2 Se aprobă participarea la maxim 2 cursuri de pregătire și perfecționare profesională a
secretarului general al comunei Mitreni și un curs de formare, pregătire și perfecționare
profesională a funcționarilor publici de execuție.
Art. 3 Costurile ocazionate de participarea la cursuri de formare, pregătire și perfecționare
profesională a funcționarilor publici vor fi decontate conform prevederilor HG nr. 1066/2008
pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici,
actualizată, precum și în limita sumelor aprobate în bugetul local al comunei Mitreni, pe anul
2021, cu această destinație.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adus la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei
comunei Mitreni, județul Călărași precum si pe site-ul propriu.
Art. 5 Secretarul comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hotărâri celor
interesaţi, respectiv Instituției Prefectului - județul Călărași, Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, Primarului comunei Mitreni.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TOMA ALEXANDRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican

Nr. 28
Adoptata la comuna Mitreni
Astazi 20 aprilie 2021

Nr. consilieri 13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 13

