ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
COAISIUAL LOCAL

HOTARARE
privind aprobareo porticiparii alesilor locoli
si a functionarilor din cacrrur primariei Brazi, judetul prahova,
la cursuri de pregotire,formare si perfectionare profesionala
in anut 20lg
si stabilireo modalitatii de crecontare a cheltuieiilor de
deplasare
Yazand expunerea de motive. a domnului primar si raportul
de specialitate al
compartimentelor de resoft privind aprobarea participarii
alesilor locali si a functionarilor care isi
desfasoara activitatea in cadrul Primariei Brazi,la cursuri
de pregatire, formare si perfectionare

profesionala in anul 2018;
Tinand cont de prevederile art.4l din Legea nr.39312004 privind
Statutul alesilor locali,
cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.9l
si art. l0l din Regulamentul de
organizare si functionare a Consiliului Local il comunei Brazi,judetul prahova;
In conformitate cu prevederile art.50 si art.5l din Legea nr.lgg/1999
privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevederile
Hotararii Guvernului nr.106612008 pentru aprobarea normelor privind
formarea profesionala a
functionarilor publici si prevederile ordinului presedintelui Agentiei
Nationale a Functionarilor
Publici nr'76212015 privind stabilirea domeniilor prioritare de fbrmare
profbsionald pentru
adm in istralia publ ica;
ln baza prevederilor Hotararii Guvernului nr.l860/2006 privind drepturile gi
obliga{iile
personalului autoritatilor 9i instituliilor publice pe perioada
delegdrii gi detagirii in altd localitate.
precum 9i in cazul deplasdrii, in cadrul localitalii, in
interesul serviciului, cu modilcarile si
completari le ulterioare;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
ale consiliului Local
Brazi si avizul secretarului unitatii administrativ-teritoriale;
In temeiul prevederilor afi..45 alin.(l) si art. 115 alin.(l) lit. b)
din Legea nr.215l2OO1
privind administratia publica locala, republicata in anul 2007,
cu modificarilJ si completarile
u lterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, iucletul Prahova adopta prezenta
hotorare:

Art' I Se aproba participarea alesilor locali (consilieri locali din cadrul Consiliului
Local
Brazi,judetul Prahova, primar si viceprimar) si a functionarilor care
isi desfasoara activitatea in
cadrul Primariei Brazi, la cursuri de pregatire, formare si perfectionare
profesionala pe domenii
specifice de activitate, organizate de institutii specializate'in
anul 20lg,conform plonurilor de
pregatire,formare si perfectionare profesionola, prevaTute in
anexele nr.l si 2, carefac porte
integranta din prezentu hoturilre.

ArL 2 Se aproba plata din bugetul local a cursurilor de

pregatire. formare si
perfectionare profesionala prevazute la art. 1, a cheltuielilor
cu cazarea, precum si decontarea
cheltuielilor de deplasare pentru fiecare dintre participantii la cursuri,
conform anexei nr. 3 carc
face parte integranta din prezenta hotarare.

ArL 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul
comune i Brazi,
judetul Prahova. de compartimentele cu atributii in
domeniu din cadrul aparatului de specialitate
al primarului si vor transmise persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul
unitatii
-fi
adm in i strativ-teritoriale
^
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