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HOTĂRÂREA Nr. 46 
din  30 iulie 2015 

privind aprobarea Programului de pregãtire, formare și perfecționare pentru anul 2015 
 
 

Consiliul Local al comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Financiar – Contabilitate și Compartimentului 

Asistență socială, Resurse umane;  
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile art. 50 și art. 53 din  Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – 

Republicare, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art. 194 și art. 195 din Legea nr.  53/2003 Codul Muncii – Republicare, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Prevederile art. 41 și  art. 51 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile si 

completãrile ulterioare; 
 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicatã, 
cu modificãrile si completãrile ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  (1) Se aprobă Programul de pregãtire, formare și perfecționare pentru anul 2015 a funcționarilor  

publici/personalului contractual/aleșilor locali, organizat de instituții abilitate potrivit legii, conforn Anexei  
care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

           (2) Plata  cursurilor de pregãtire, formare și perfecționare se va asigura din bugetul local, potrivit 
prevederilor legale.  

Art.2.  Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor prin grija secretarului comunei 
Domnești, județul Ilfov. 

 
 

                 Preşedinte de şedinţă,     
                         Vasile Florea                                                                 
                                                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                                                                              /Secretar, 
                                                                                                                                           Zanfir Maria 
 
Nr. 46 
Adoptată în şedinţa ordinară din 30.07.2015 
Cu un nr. de 13 voturi 
Din nr. total de 13 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    


