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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului de pregãtire, formare și perfecționare pentru anul 2017 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 
 

Având în vedere: 
• Expunerea   de   motive a  Primarului  comunei  Domnești; 
• 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 2017 a funcționarilor  

publici/personalului contractual/aleșilor locali, organizat de instituții abilitate potrivit legii, conforn Anexei  
care face parte integrantă 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. 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                      /Secretar   

                                                                                                                                     Cojocaru Bogdan-Marius 
 

 

 



 

 

 

EXPUNERE   DE   MOTIVE 
 
 
 
           Sistemul administraţiei publice se află în plin proces de reformă instituţională precum și de adaptare la 
standardele de bună practică, existente la nivel european. Aplicarea principiilor bunei guvernări în sectorul 
public presupune cunoașterea temeinică a sistemului administrativ, precum și a cerinţelor și exigenţelor impuse 
de acesta. În acest context, formarea și perfecţionarea profesională reprezintă o prioritate la nivel naţional, 
susţinerea acestui proces fiind de competenţa fiecărei autorităţi si instituţii publice centrale și locale. 
           Potrivit reglementărilor în vigoare, autorităţile și instituţiile publice au deplină competenţă în 
planificarea formării, în achizitionarea serviciilor de formare și în monitorizarea și evaluarea  formării 
profesionale și perfecționării. 
           Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor și instituţiilor publice este strict determinată de un 
proces adecvat de instruire a funcţionarilor publici, personalului contractual dar și a leșilor locali în domenii și 
tematici de formare/perfecţionare profesională care să reflecte nevoia reală a sistemului administrativ și a 
sectorului public. Dezvoltarea capacităţii de inovare a funcţionarilor publici/personalului contractual/aleșilor 
locali în vederea creării de noi abilităţi și competenţe specifice la nivelul administraţiei publice poate 
reprezenta un obiectiv major al politicilor de formare. 
           Furnizarea unor servicii de formare și perfecţionare profesională, la un standard de calitate adecvat 
cerinţelor unei administraţii publice moderne, în permanentă schimbare, este un element cheie al procesului 
general de asigurare a unei formări de calitate a personalului din administraţia  publică. Continuarea procesului 
de reformă a personalului din administraţia  publică, în contextul unei ample reforme a administraţiei, în 
ansamblul ei, poate fi stimulată de existenţa unui personal calificat, motivat, performant, competitiv si bine 
pregătit profesional. 
           Formarea și perfecţionarea profesională reprezintă atât un drept cât și o obligaţie a funcţionarilor 
publici, personalului contractual și aleșilor locali.  
            Activităţile legate de pregătirea şi îndrumarea profesională a angajaţilor dintr-o instrituție publică 
constituie una dintre sarcinile şi preocupările fundamentale ale oricărui manager public. În fapt, indiferent de 
tipul şi dimensiunea  instituției  publice, rezultatele şi performanţele organizaţionale depind în cea mai mare 
măsură, dacă nu crucial, de calitatea muncii şi de modul de îndeplinire a sarcinilor executate de personalul din 
administrația publică în vederea atingerii obiectivelor organizaţionale  propuse. 
 Față de cele mai sus menționate, inițiez un proiect de hotarare cu privire la aprobarea domeniilor de 
formare și perfecționare profesională pentru anul 2017 pe care îl supun dezbaterii Consiliului Local Domnești, 
în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens.  

 

 

PRIMAR, 

GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 

 

 

 



 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

Potrivit principiului planificării, autorităţile și instituţiile publice au  obligaţia de a iniţia anual procesul de 
identificare a nevoilor de formare a funcţionarilor publici și de a stabili priorităţile în achiziţionarea serviciilor de 
formare, pe baza nevoilor de formare identificate și a resurselor disponibile. 
           Având în vedere necesarul de instruire, formare și perfecționare al personalului din administrația publică U.A.T. 
comuna Domnești, potrivit reglementărilor în vigoare, autorităţile și instituţiile publice au deplină competenţă în 
planificarea formării, în achizionarea serviciilor de formare și în monitorizarea și evaluarea  formării profesionale și 
perfecționării. 
           Formarea și perfecţionarea profesională reprezintă atât un drept cât și o obligaţie a funcţionarilor publici, potrivit 
prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.   
           În vederea aplicării acestor prevederi, precum și pentru asigurarea metodologiei necesare îndeplinirii acestei 
obligaţii legale, a fost elaborată Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcţionarilor publici, act normativ subsecvent Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările  și completările ulterioare, care creează atât cadrul normativ necesar planificării activităţilor 
de formare și perfecţionare profesională precum și drepturi și obligaţii pentru instituţiile publice, funcţionarii publici și 
furnizorii de formare. 
           Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare este actul  normativ care cuprinde procedura de evaluare 
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, aceasta reprezentând o sursă nemijlocită de 
informaţie, necesară identificării  necesarului de instruire a funcţionarilor publici pentru anul următor evaluării. 
            Activităţile legate de pregătirea şi îndrumarea profesională a angajaţilor dintr-o instrituție publică constituie una 
dintre sarcinile şi preocupările fundamentale ale oricărui manager public. În fapt, indiferent de tipul şi dimensiunea  
instituției  publice, rezultatele şi performanţele organizaţionale depind în cea mai mare măsură, dacă nu crucial, de 
calitatea muncii şi de modul de îndeplinire a sarcinilor executate de personalul din administrația publică în vederea 
atingerii obiectivelor organizaţionale  propuse. 
     Potrivit art. 194 și art. 195 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – Republicare, cu modificările și completările 
ulterioare formarea profesională este o obligație a angajatorului, iar formarea profesională definindu-se ca fiind un proces 
planificat de modificare a atitudinilor, comportamentului sau a cunoştinţelor şi deprinderilor angajaţilor din instituţiile 
publice, care are drept  scop dezvoltarea abilităţilor profesionale individuale pentru a satisface nevoile prezente şi viitoare 
ale organizaţiei, un efort sistematic şi planificat de modificare/dezvoltare a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor 
angajaţilor, prin intermediul învăţării, pentru atingerea de performanţe şi rezultate ridicate în activităţile întreprinse de 
aceştia. 
 De asemenea, conform prevederilor art. 41 și  art. 51 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare, aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare 
profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local, drept urmare 
aceștia pot participa la cursuri de perfecționare în domeniul administației publice locale  având totodată îndatorirea de a-
şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, prin absolvirea acestor cursuri de pregătire, formare şi 
perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.  

  Faţă de cele precizate mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am întocmit prezentul raport 
pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 

Compartiment Asistență Socială, Resurse Umane, 
Insp. Pr. Matei Ioana Daniela 
 
                                                                                                           Compartiment Financiar-Contabilitate,  
                                                                                                            Ref. sup. Serban Cornelia 
 


