
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL  ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

 HOTĂRÂREA
Nr. 54 din 30.01.2020

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 2020

 Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit în şedinţa  ordinară la data de 30.01.2020.

Având în vedere: 

Analizând Raportul  de  specialitate al  Compartimentului  Resurse Umane nr.  1018/28.01.2020
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 2020,  raport de specialitate întocmit în susţinerea Expunerii 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 1066/2008 pentru  aprobarea
normelor  privind  formarea  profesionala  a  functionarilor  publici,  Ordinul  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. 129 alin. (12) si art. 196 alin (1) lit. a) din Codul administrativ

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E

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 2020, 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 hotărâre se comunică la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti  şi   la
Instituţia Prefectului  Judeţului Maramureş.

                                                                 Presedinte de ședință
                                                                       Bocuț Ancuța                    

                                      
                                                                          Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                     Bindila Calin Ioan 

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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