
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND: aprobarea planur ilor  anuale de perfecționare profesională a funcționar ilor publici, a personalului contractual și a 

aleșilor publici, din aparatului de specialitate al primarului Comunei Călinești, județul Teleorman și a Consiliului Local al 
Comunei C ălinești, județul Teleorman, precum și a fondur ilor alocate din bugetul Comunei C ălinești, județul Teleorman, în 

scopul instruirii acestora 
 

Consiliul Local al Comunei C ălineşti, judeŃul Teleorman, întrunit în şedinŃă ordinară din 26.05.2017, 
 

- expunerea de motive înregis trată sub nr. 77/22.05.2017; 
- raportul compartimentului financiar-contabilitate, cu nr. 78/22.05.2017; 
- preveder ile art. 50 - 53 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, rerepublicată, cu modificările ș i 

completăr ile ulterioare; 
- preveder ile Hotărârâr ii Guvernului nr. 1066/2008 privind aprobarea normelor privind formarea profes ională a 

funcționar ilor publici; 
- preveder ile art. 192 – 200 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificăr ile şi completăr ile ulter ioare; 
- preveder ile art. 41 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleș ilor locali, cu modificăr ile şi completăr ile ulterioare; 
- avizul Comis iei partitare nr. 2/23.05.2017; 
- preveder ile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. „a” și „b”, alin. 3, lit. „b”, alin. 4, „a”, din Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- soc ială, buget finanŃe, 

adminis trarea domeniului public  şi pr ivat al comunei, agr icultură, gospodărire comunală, protecŃia mediului, servicii ş i comerŃ, cu 
nr.de inregistrare 2555/25.05.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de agrement,cu 
nr.de inregistrare 2557/25.05.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor 
cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 2559/25.05.2017; 

 
În temeiul art. 45, alin. 1, ar t. 47, alin. 1, 2 și 3, ar t. 49, ar t. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, 5, 6 ș i 7 din Legea nr. 

215/2001, a adminis traŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulter ioare, 
  
 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă planul anual de perfecționare profes ională a funcționar ilor public i din aparatul de specialitate al primarului 
Comunei Călinești, județul Teleorman, precum și a fondur ilor  alocate în bugetul Comunei Călinești, județul Teleorman, în scopul 
instruir ii acestora, la capitolul 51.02. – autor ități executive, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Se aprobă planul anual de perfecționare profesională a personalului contractual din aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Călinești, județul Teleorman, precum și a fondurilor alocate în bugetul Comunei Călinești, județul 
Teleorman, în scopul instruirii acestora, la capitolul 51.02. – autorități executive, conform anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă planul anual de perfecționare profes ională a aleș ilor locali din cadrul Primăriei Comunei Călinești, județul 
Teleorman și a Consiliului local al Comunei Călinești, județul Teleorman, precum și a fondurilor alocate în bugetul Comunei 
Călinești, județul Teleorman, în scopul instruir ii acestora, la capitolul 51.02. – autorități executive, conform anexei nr. 3, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Prezentul proiect de hotărâre va fi dus la îndeplinire de către primar şi compartimentul financiar contabil, taxe ş i 
impozite, resurse umane. 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezentul proiect de hotarare Institutiei Prefectului Judetul Teleorman, in vederea 
exercitarii controlului de legalitate, compartimentului financiar contabil, taxe şi impozite, resurse umane, autorităŃilor în drept ş i 
persoanelor îndreptăŃite. 
 
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                   CÂNU ION                                                                                              SECRETAR, 
                                                             JALB Ă MARIUS DUM ITRU  
 
CĂLINEȘTI 
NR. 40/26.05.2017 



ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 40/26.05.2017 

 
PLANUL ANUAL DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN APARATUL DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CĂLINEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN, PENTRU ANUL 2017 
 

Art. 14 alin. (1) l it. a) din H .G. nr.  1.066/2008 I. Dom enii de perfecŃionare 
profesională FuncŃii publice Nr. funcŃionari publici1 

I.1. identi ficate în rapoartele de evaluare2 
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Arhitectură şi urbanism 
 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Comunicare  şi transparenŃă 
decizională 

 
specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Dezvoltare personală 
 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Dezvoltare regională durabilă 
 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Drept ș i legis lație comunitară 
 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Gestionarea fondurilor ex terne 
 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

It&c tehnologia informaŃiei şi 
comunicaŃiilor 

 
specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Managem ent 
 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Politic i ș i afaceri europene 
 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Resurse și serv icii publice 
 

specifice  
I.2. priori tare conform art. 11 din H.G. nr. 1066/2008 

înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Managem entul serviciilor publice și 
de util itate publică 

 
specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere 1 
de execuŃie  

Politic i publice și planificare 
strategică 

specifice  

                                                 
1
 Se va detalia numărul de funcţionari publici care au urmat programe de formare profesională raportat l a domeniile identi ficate şi la categoria din care fac 

parte  
2
 Se vor detalia domeniile identi ficate pentru formarea profesională în funcţie de programele de instruire recomandate a fi urmate, de obiectivele stabilite prin 

planurile strategice pentru fiecare autoritate sau instituţie publică sau prin strategii de dezvoltare durabilă 



înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Sistem ul de control intern / 
managerial în entitățile publice 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Managem entul resurselor um ane 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie 7 

M anagement financiar – bugetar și al 
patrim oniului 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Drepturile și libertățile fundamentale 
ale omului 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Dreptul integrității publice ș i politici 
anticorupție 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Legis lația Uniunii Europene 

specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Comunicare, relații publice, 
transparență decizională, informații – 
date publice / clasificate / cu caracter 

personal specifice  
înalŃi i funcŃionari publici  
de conducere  
de execuŃie  

Procedură civ ilă ș i contencios 
administrativ  

specifice  
II. InformaŃii privind avizul comisiei paritare3 2/23.05.2017 

III. InformaŃii privind includerea de măsuri privind 

perfecŃionarea profesională a funcŃionarilor publici în acordul 

colectiv 4 
Nu este cazul 

IV.1. De la bugetul autorităŃii sau instituŃiei publice : 

32.000 LEI IV. Fonduri alocate 
 

IV.2. Alte surse : 

 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                   CÂNU ION                                                                                              SECRETAR, 
                                                             JALB Ă MARIUS DUM ITRU  

                                                 
3
 Se va menţiona tipul avizului dat de comisia paritară conform art. 13 alin. (4) din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 

paritare şi încheierea acordurilor colective 
4
 Se va menţiona „Nu este cazul” dacă nu există acord colectiv sau dacă acesta nu conţine măsuri  privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici 

iar în cazul în care există prevederi se va (vor) detalia clauza/clauzele respectivă(e) 



ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

Anexa nr. 2 la hotărârea nr. 40/26.05.2017 
 

PLANUL ANUAL DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN APARATUL DE 
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CĂLINEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN, PENTRU ANUL 2017 

 
Art. 193 - 194 din L. nr. 53/2003 Domenii de perfecŃionare profesională 

FuncŃii Nr. participanți 
de conducere  Arhitectură şi urbanism 
de execuŃie  
de conducere  Comunicare  şi transparenŃă decizională 

 de execuŃie  
de conducere  Dezvoltare personală 

 de execuŃie  
de conducere  Dezvoltare regională durabilă 

 de execuŃie 2 
de conducere  Drept și legislație comunitară 

 de execuŃie  
de conducere  Gestionarea fondurilor externe 

 de execuŃie  
de conducere  It&c tehnologia informaŃiei şi 

comunicaŃiilor de execuŃie 1 
de conducere  Management 

 de execuŃie  
de conducere  Politici și afaceri europene 

 de execuŃie  
de conducere  Resurse și servicii publice 

 de execuŃie  
II. InformaŃii privind avizul comisiei paritare 2/23.05.2017 

III. InformaŃii privind includerea de măsuri privind 
perfecŃionarea profesională a personalului contractual în 
acordul colectiv 

Nu este cazul 

IV.1. De la bugetul autorităŃii sau instituŃiei publice : 

12.000 lei IV . Fonduri alocate 
 

IV.2. Alte surse : 

 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                   CÂNU ION                                                                                              SECRETAR, 
                                                             JALB Ă MARIUS DUM ITRU  

 
 



ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

Anexa nr. 3 la hotărârea nr. 40/26.05.2017 
 

PLANUL ANUAL DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ A ALEȘILOR LOCALI DIN CADRUL PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI 
LOCAL AL COMUNEI CĂLINEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN, PENTRU ANUL 2017 

 
Art. 41 din L. nr. 393/2004 Domenii de perfecŃionare profesională 

FuncŃii Nr. participanți 
Primar  
Viceprimar  Arhitectură şi urbanism 
Consilieri locali   
Primar  
Viceprimar  

Comunicare  şi transparenŃă decizională 
 

Consilieri locali   
Primar  
Viceprimar  

Dezvoltare personală 
 

Consilieri locali   
Primar  
Viceprimar  Dezvoltare regională durabilă 

 
Consilieri locali   
Primar  
Viceprimar  

Drept și legislație comunitară 
 

Consilieri locali   
Primar  
Viceprimar  

Gestionarea fondurilor externe 
 

Consilieri locali   
Primar  
Viceprimar 1 

It&c tehnologia informaŃiei şi 
comunicaŃiilor 

Consilieri locali   
Primar 1 
Viceprimar  Management 

 
Consilieri locali   
Primar  
Viceprimar  

Politici și afaceri europene 
 

Consilieri locali   
Primar  
Viceprimar  

Resurse și servicii publice 
 

Consilieri locali   
II. InformaŃii privind avizul comisiei paritare 2/23.05.2017 

III. InformaŃii privind includerea de măsuri privind 
perfecŃionarea profesională a personalului contractual în 
acordul colectiv 

Nu este cazul 

IV.1. De la bugetul autorităŃii sau instituŃiei publice : 

8.000 lei IV . Fonduri alocate 
 

IV.2. Alte surse : 

 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                   CÂNU ION                                                                                              SECRETAR, 
                                                             JALB Ă MARIUS DUM ITRU  


