
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.7l4; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tal'lungeni, com. Ta.rlungeni,jud. Bra,sov; cod postal: 507220 

HOTARAREA or. 25 
din data de 30.04.2020 

privind aprobarea numarului de 10 Locuri alocate pe anul 2020, 
pentru perfectionarea profesionala a functionari/or publici, 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, judetul Dra$OV, lntrunit In ~edinta ordinara, In data de 30 
aprilie 2020, orele 13,00; 

Tinand seama de Proiectul de Hotarare si de Referatul de aprobare a acestuia, initiate si semnate 
de di. Beschca Severi us Florin, Primarul Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Avand in vedere Referatul Compartimentului ,,Resurse Umane" din cadrul Primariei Comunei 
Tar1Wlgeni, inregistral cu nr. 5309/03.04.2020; 

In temeiu\ Raportului de specialitate al Compartimentului «Resurse Umane »din cadrul Primariei 
Comunei Tarlungeni, inregistrat cu nr. 5667/10.04.2020; 

Vazand prevederile art. 458 din OUG. nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ, cu 
modi:ficarile si completarile ulterioare, prin care functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si 
imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala si confonn art. 194 (l) din Legea/2003 
- Codul muncii - "angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala 
pentru toti salariatii, eel putin o data la 2 ani, daca au eel putin 21 de salariati, sau eel putin o data la 3 
ani, daca au sub 21 de salariati"; 

Luand act de Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr. 1,3 ale Consiliului Local Tarlungeni; 
In urma de:£baterilor din cadrul sedintei; 
In confonnitate cu prevederile art. 129 al in. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 139, alin. (3 ), lit. i), art. 196, 

al in. (1 ), lit. a) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanfa de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul 
adm in istrativ; 

HOTARASTE: 

A11. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba numarul de 10 locuri alocate pe anul 
2020, pentru perfectionarea profcsionala a functionarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Comunei Tarlw1geni, Jud. Brasov. 

Art. 2: Prezenta hotarare va ti dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Tarlungeni si 

Compartimentul « Resurse Umane »din Cadrul Primariei Comunei Tarlungcni, Jud. Brasov. 
Art. 3: Secretarul Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov va comunica prezenta hotarare: 

• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ~ 
• Primarului Comunei Tarlungeni ~ 
• Compartimentului « Resurse Umane »din cad.rul Primariei Cornunei Tarlungeni; 

~i se aduce la cw10~tinta publica prin afi~area la sediul consiliului local ~i/sau pe pagina de internet 
proprie. 

Art. 4: Prezenta hotarare a fost adoptala cu un numar de 14 voturi « pentru », 0 « impotriva » si 
0 abti neri din munarul total de 15 consi lieri local i, 14 consilieri locali fiind prezenti. 
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