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HOTĂRÂREA Nr. 27/2019
privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si
a personalului contractual din cardul aparatului de specialitate al primarului
comunei Rafaila
având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Rafaila, raportul de
specialitate al compartimentului de resort precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate;
in conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 188/1999 (r2) privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici;
- Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a
funcţionarilor publici;
- Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b“ , alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi art. 115 alin.
(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de formare profesionala a functionarilor publici si a personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rafaila, conform anexei,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rafaila,
si vor fi comunicate institutiilor abilitate prin grija secretarului.
Rafaila, 15 aprilie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Fânariu Costel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,

p. Voicu Victorita
Adoptata in sedinta ordinara din data de 15 aprilie 2019.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

