
 

ROMÂNIA                                                                                                                                       

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL  
  

 

 HOTĂRÂREA 

Nr.24 din 28.02.2018 

privind aprobarea planului anual de perfectionare profesionala al functionarilor publici si al 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Tautii-

Magheraus pentru anul 2018.   

Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, 

  

- Având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al  Compartimentului Resurse Umane nr.2281/22.02.2018                            

prin care se propune aprobarea planului anual de perfectionare profesionala al functionarilor publici si 

al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Tautii-

Magheraus pentru anul 2018,  raport de specialitate întocmit în susţinerea 

-  Expunerea de motive a Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş 

 În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) din HG 1006/2008 pentru aprobarea normelor privind 

formarea profesionala a functionarilor publici, Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia public si art. 194 

alin (1) din Legea 53/2003 privind Codul Muncii 

În temeiul prevederilor art 36,  , art. 45 , coroborate cu art. 115
 
alin.1    lit.”b”  și art. 121 alin 2 și 4 din 

Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Â RĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Planul anual de perfectionare profesionala al functionarilor publici si al personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Tautii-Magheraus pentru anul 

2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş. 

  Art. 3.  Prezenta se comunica: 

- Prefectului judetului Maramues; 

- Primarului oraşului; 

- ANFP București. 

- Se aduce la cunostinta publică prin afisare. 

 

                                                            Presedinte de ședință 

                                                                                             Ispasoiu Pompiliu 

                                                                                       

                             

                                                                                                                                                                                 Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                                                                                                     Bindila Calin Ioan                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    12   consilieri din 12  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr. 24/28.02.2018      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


