
ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA PADURENI
CONSILIUL LOCAL                       

 HOTĂRÂREA nr. 75 /2020
  privind  aprobarea  Programului anual  de formare Profesională a personalului din

cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui, anul 2021

Având în vedere:
-  prevederile  art. 458 şi art. 459  completate de  prevederile art. 129  alin.(1)   din OUG nr 57/2019

privind Codul Adminsitrativ cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile  H.G.  nr  1066/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind  formarea  profesională  a

funcţionarilor publici; 
- prevederile  Ordinului  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici   nr.   1952/2010

privind  modificarea  şi  completarea  Ordinului  Preşedintelui   Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor
Publici nr. 13601 /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. 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,a’, alin. (4) litera „a” , art. 196 alin. (1)  litera „a”  şi art.
197 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă Planul annual de formare Profesională a funcţionarilor publici  din cadrul 
Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui,  pentru  anul 2021, conform Anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre .
          Art. 2 Prezenta hotărâre  va fi  transmisă prin grija secretarului general al comunei Pădureni, 
Instituţiei Prefectului Judeţul Vaslui, personalului din cadrul  comunei  Pădureni şi va fi afişată pe 
site-ul instituţiei primăriei comunei Pădureni pentru aducere la cunoştinţă publică. 

Pădureni, 11 decembrie 2020

         Presedinte de sedinta,

                 Consilier  local 

           CIULEI CĂTĂLINA 

     Contrasemneaza

                         Secretar general UAT Pădureni

Munteanu Mirela 

Adoptata astazi  11 decembrie 2020

Cu un numar de   11...   voturi”pentru”, din    ..11...  consilieri prezenti la sedinta.



Anexa nr.1 la HCL nr. 75/ 11.12.2020

  Plan anual  de formare Profesională a personalului din
 cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui, anul 2021

Nr. crt Personal din Primărie Domenii Compartimente Suma alocata

1 Funcţionari Publici Comunicare si relatii
cu publicul 

Agricol, 
Asistenţă Sociala, 
Taxes si impozite, 
Financiar-
Contabilitate, 
Urbanism
Achizitii Publice

10.000 lei

Pădureni, 11 decembrie 2020

         Presedinte de sedinta,

                 Consilier local 

          CIULEI CĂTĂLINA 

     Contrasemneaza

                         Secretar general UAT Pădureni

Munteanu Mirela


