
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii 
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, județul Suceava 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de : 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat 

cu nr. 1886 din 14.05.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, înregistrat 

cu nr.1887 din 14.05.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre, 

-  Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop 

- Hotărârea Consiliului Local nr.18 /14.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli aferent 

anului 2021, în care s-au prevăzut sumele necesare pentru  finanțarea cheltuielilor cu instruirea funcționarilor 

publici, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art.14, alin (1), lit.a, art.17,  din Hotărârea Guvernului nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcționarilor publici cu modificările si completările ulterioare;  
- Ordinul ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor și a formatului standard de transmitere a datelor și 
informațiilor privind planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor 
publici, cu modificările si completările ulterioare;  
- art.458 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.3, alin 2, art.14, alin.4, art.20, alin. 1, lit. i din  Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu 

modificările si completările ulterioare; 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “a”, alin.(4), litera “a” art.139, alin.(1),  art. 196, alin.(1), lit. “a”  din 

Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  :         
Art.1. - Se aprobă  Planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii 

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, județul Suceava, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. - Primarul comunei în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul financiar contabil – 

achiziții publice, va a aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 
prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 
   Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează:                                                                                                                                

Dumitru-Vasile HRECENIUC                                                     Secretar general al comunei, 

                                                                                            Elena  COSTAN  

Hârtop, 27.05.2021 

         Nr.30 

http://www.comunahirtop.ro/


Anexa la Hotărârea nr.30 din 27.05.2021 
 

Planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop 

 

Cod regiune:  1   

Cod judeţ:  35   

Instituţia:  COMUNA HARTOP 

Numele, prenumele şi funcţia publică deţinută de 
persoana numită în condiţiile art. 15 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor 
privind formarea profesională a funcţionarilor publici: 

 Pintilie Florina 

Telefon:  0230/558556 

E-mail: primariahartop@yahoo.com 

Informaţii privind avizul comisiei paritare: Informaţii 
privind includerea de măsuri privind perfecţionarea 
profesională a funcţionarilor publici în acordul 
colectiv: 

 Aviz favorabil 

Se va urmari obtinerea unui numar minim de 
credite(prevazut in legislatie) prin participarea la programe 
de perfectionare si formare in vederea participarii la 
concursul de promovare in grad a functionarilor publici care 
indeplinesc conditiile prevazute de lege. 

Fonduri alocate: 

1. De la bugetul autorităţii sau instituţiei publice aferent anului 2021:  10.000 

2. Alte surse :  0 

Gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate şi rezultatele efectiv obţinute, 
conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor 
privind formarea profesională a funcţionarilor publici: 

  

  

Propunerile de îmbunătăţire a sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici la nivelul autorităţii 
sau instituţiei publice conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. t) din HG 1066/2008 pentru aprobarea normelor 
privind formarea profesională a funcţionarilor publici, dacă este cazul : 

 O selectie eficienta a furnizorilor de cursuri. 

  

Domeniul de perfecţionare profesională  Art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 
1066/2008 pentru aprobarea normelor privind 
perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici 

Funcţii publice  Număr funcţionari publici  

1. Identificate în rapoartele de evaluare 

Domeniul 1 : Înalţi funcţionari publici 0 

ARHITECTURĂ ŞI URBANISM de conducere 0 

Coduri Tematici :1.2 
Amenjare teritoriu si urbanism. 

de execuţie 1 

  specifice 0 

Domeniul 2 : Înalţi funcţionari publici 0 

COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ de conducere 0 

Coduri Tematici: de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul 3: Înalţi funcţionari publici 0 

DEZVOLTARE PERSONALĂ de conducere 0 

Coduri Tematici: de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul 4: Înalţi funcţionari publici 0 

DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ de conducere 0 

Coduri Tematici: de execuţie 1 
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4.2.Concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor, concesionarea de 
servicii ale unităţilor administrativ teritoriale - organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice 

 

 

  specifice 0 

Domeniul 5: Înalţi funcţionari publici  

DREPT ŞI LEGISLAŢIE COMUNITARĂ de conducere 1 

Coduri Tematici:  

5.11.Norme şi proceduri de tehnică 
legislativă 

 

 

de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul 6: Înalţi funcţionari publici 0 

GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE de conducere 0 

Coduri Tematici: de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul 7: Înalţi funcţionari publici 0 

IT&C TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI 
COMUNICAŢIILOR 

de conducere 0 

Coduri tematici: de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul 8: Înalţi funcţionari publici 0 

MANAGEMENT de conducere 0 

Coduri Tematici: 

8.7.Management financiar şi contabilitate 
bugetară  

   
 

 

 

de execuţie 2 

  specifice 0 

Domeniul 9: Înalţi funcţionari publici 0 

POLITICI ŞI AFACERI EUROPENE de conducere 0 

Coduri tematici: de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul 10: Înalţi funcţionari publici 0 

RESURSE ŞI SERVICII PUBLICE de conducere 0 

Coduri Tematici: 
 10.2. Administrare fond funciar 
10.4. Asistenta sociala  
10.12. Stare Civila  

de execuţie 3 

  specifice 0 

2. Prioritare conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind 
formarea profesională a funcţionarilor publici 

Domeniul prioritar: 
MANAGEMENT 

Înalţi funcţionari publici 0 

de conducere 0 

Management financiar şi contabilitate bugetară de execuţie 2 

  specifice 0 

Domeniul prioritar: 
GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE 

Înalţi funcţionari publici 0 

de conducere 0 

Managementul proiectelor de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul prioritar: 
MANAGEMENT 

Înalţi funcţionari publici 0 

de conducere 0 

Managementul resurselor umane din entităţile publice de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul prioritar: Înalţi funcţionari publici 0 
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IT&C TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI 
COMUNICAŢIILOR 

de conducere 0 

  de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul prioritar: 
COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 

Înalţi funcţionari publici 0 

de conducere 0 

  de execuţie 0 

  specifice 0 

Domeniul prioritar: 
DREPT ŞI LEGISLAŢIE COMUNITARĂ 

Înalţi funcţionari publici 0 

de conducere 0 

Drept administrativ şi contencios administrativ de execuţie 1 

  specifice 0 

 
 
Ordonator principal de credite        Responsabil resurse umane 
  Hrescanu Vasile-Cătălin          Pintilie Florina 
 
 
 
 
 

 


