
 
ROMÂNIA                                                                                                       
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu 
 
 

Văzând referatul nr. 272/22.01.2014, prin care primarul comunei Tinosu 
propune aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al comunei Tinosu, precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr.283/23.01.2014; 
      În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale  
Normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 1066/2008 şi ale Normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 611/2008; 
  În temeiul prevederilor art. 36 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
 

      Art. 1 Se aprobă Planul de formare profesională a funcționarilor publici din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 2 Secretarul comunei va înainta prezenta hotărâre persoanelor şi 
instituţiilor interesate. 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         
       GUŞE PAUL-NICULAE       
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                         SECRETAR 
                                                                                 COSTACHE MIRELA 
 
Tinosu, 30.01.2014. 
Nr. 4 
 



 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu, am constatat 

următoarele: 

Planul de formare profesională este un document care se întocmeşte anual fiind 

un instrument de planificare a dezvoltării carierei funcționarilor publici. 

În funcție de planificarea întocmită şi de fondurile alocate, funcționarii publici 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului urmează cursuri de perfecționare 

profesională, fie în domeniul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, fie în legătură 

cu alte atribuții stabilite prin fişa postului. 

Planul se întocmeşte anual, în conformitate cu  Normele privind formarea 

profesională a funcţionarilor publici, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 

1066/2008. 

În raport cu cele prezentate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 

avizez favorabil. 

 

 

Secretar, 

Costache Mirela 

 

 

 

 

 



 
 
 

REFERAT 
 
 

Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre 
analiză şi aprobare Consiliului Local „Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 
Planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tinosu”. 

În baza Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă prezint următoarele :  

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, anual, 
la nivelul autorității, este necesară întocmirea unui plan de formare profesionala a 
funcţionarilor publici, ca instrument al dezvoltării carierei acestora. 
  Planul de formare profesională trebuie întocmit cu respectarea Normelor 
privind formarea profesională a funcţionarilor publici, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 1066/2008. 
 Ținând seama că autoritatea deliberativă are atribuții privind organizarea şi 
funcționarea aparatului de specialitate al primarului şi având în vedere că în plan sunt 
cuprinse şi fondurile alocate în vederea perfecționării profesionale, este necasar ca 
acesta să fie supus spre aprobare Consiliului Local. 

 Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului local aprobarea Planului 
de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tinosu, astfel cum acesta este prevăzut în anexa la proiectul de 
hotărâre. 

În speranţa aprobării proiectului de hotărâre mai sus menţionat, vă mulţumesc 
anticipat ! 

  
 
 
                                 PRIMAR, 

               Andrei Iulian-Gabriel 
 

 

 

Consiliului Local al comunei Tinosu 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA TINOSU 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

AVIZ 

- asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de formare profesională a 

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Tinosu 

 

 

   Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu, constat că acesta a 

fost inițiat cu respectarea Normelor privind formarea profesională a funcţionarilor 

publici, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1066/2008. 

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art.117 lit. a) din Legea 

nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect. 

 

 

SECRETAR, 

Costache Mirela 

 

 



ROMÂNIA                                     ANEXĂ LA                                                                     
JUDEŢUL PRAHOVA     H.C.L. Nr. 4 /30.01.2014. 
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 

 

Planul anual de formare profesionala si fondurile alocate in 

scopul instruirii funcționarilor publici 

 

I. Domenii de 

perfecționare 

profesionala 

Art.14 alin. (1) lit.. a) din H.G. nr. 1.066/2008 

Funcții publice Nr. funcționari publici 

I.1 Identificare in rapoartele de evaluare 

Domeniul secretar 

Înalți funcționari publici  

De conducere 1 

De execuție  

Specifice  

Domeniul Financiar 

contabil 

Înalți funcționari publici  

De conducere 1 

De execuție 3 

Specifice  

Domeniul  

Agricol şi cadastru 

Înalți funcționari publici  

De conducere 1 

De execuție 3 

Specifice  



Domeniul Asistență 

socială 

Înalți funcționari publici  

De conducere  

De execuție 1 

Specifice  

Domeniul Poliție locală Înalți funcționari publici  

De conducere  

De execuție 1 

Specifice  

 

I.2 prioritare conform art.11 din H.G. nr.1066/2008 

Domeniul secretar 

Înalți funcționari publici  

De conducere 1 

De execuție  

Specifice  

Domeniul Financiar 

contabil 

Înalți funcționari publici  

De conducere  

De execuție 3 

Specifice  

Domeniul 

Agricol şi cadastru 

Înalți funcționari publici  

De conducere  

De execuție 3 

Specifice  



Domeniul Asistență 

socială 

Înalți funcționari publici  

De conducere  

De execuție 1 

Specifice  

Domeniul Poliție locală Înalți funcționari publici  

De conducere  

De execuție 1 

Specifice  

II. Informații privind avizul comisiei 

paritare 

Aviz favorabil 

III.  Informații privind includerea de 

masuri perfecționarea 

profesionala a funcționarilor 

publici in acordul colectiv 

Nu este cazul 

IV. Fonduri alocate 

IV.1 De la bugetul autorității sau 

instituției publice: 8.000 lei/ 

IV.2. Alte surse -  

 

V. Persoana(e) desemnata(e) pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art.15 

alin. (2) din H.G. nr. 1066/2008 

Institutia: PRIMARIA COMUNEI TINOSU 

Nume, prenume si functia: Costache Mirela, Secretar 

Telefon: 0244 482900 

Adresa de e-mail: primaria_tinosu@yahoo.com  



VI. Gradul de corelare dintre planificare aprobata, masurile efectiv implementate 

si rezultatele efectiv obținute conform art.21 alin. (1) lit. d) din H.G. 

nr.1066/2008 

- Dobândire de cunoștințe noi 

- Consolidare de cunoștințe si practici in domeniul de activitate 

VII. Propunerile de imbunatatire a sistemului de formare profesionala a 

funcționarilor publici la nivelul autoritaților sau instituției publice conform 

art.21 alin. (1) lit. f) H.G. nr.1066/2088, daca este cazul:- 

 




