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RAPORT 
 

   privind  modificarea numarului de locuri  alocate pentru perfectionarea profesionala a   
functionarilor publici din cadrul Primariei Municipiului Alexandria,pe anul 2014  

     
 

       Prin expunerea de motive nr.17.320/ 16.07.2014 , Primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii 
si aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare pentru modificarea anexei la  HCL nr.204/ 18.06.2014  
privind aprobarea  numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici 
din cadrul Primariei Municipiului Alexandria. 

 
1. NECESITATEA SI  OPORTUNITATEA PROIECTULUI 
      Functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si 
pregatirea profesionala ,potrivit art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Noile modificari si completari legislative intrate in vigoare ,prezinta motivul prioritar de efectuare a 
cursurilor de perfectionare care sunt sustinute de lectori/formatori cu experienta vasta in administratia 
publica si in formarea profesionala. 
Elemente economice: 
      Ca urmare a modificarii numarului de locuri cu 3 locuri ( 2 locuri  pentru  Directia Patrimoniu si 1 
loc pentru Directia Tehnic Investitii ) se impune  suplimentarea fondului prevazut in articolul bugetar 
20.13’’Pregatire profesionala,, din cadrul bugetului anual propriu pentru functionarii publici beneficiari 
ai programelor de perfectionare profesionala  . 
     De asemenea rubrica ,,Compartimente in subordinea directa a primarului ‘’ va fi modificata   
astfel: din cele 4 locuri alocate ,  3 locuri vor fi alocate pentru functionarii publici din subordinea 
directa a primarului si un loc va fi alocat  pentru secretarul municipiului Alexandria . 
     Se impune astfel  suplimentarea fondului prevazut la art.bugetar 20.13,,Pregatire profesionala “ 
prin rectificarea bugetara cu suma necesara . 
 
      Este de mentionat faptul ca un functionar public poate fi beneficiar al mai multor programe de 
perfectionare, potrivit  specificului atributiilor din fisa postului; spre exemplu,membrii comisiei privind 
organizarea ,implementarea si  dezvoltarea sistemului de control intern/managerial pot fi beneficiari 
ai mai multor cursuri organizate,avand in vedere complexitatea cerintelor prevazute de cele 25 
standarde ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.946/2005. 

    
2.  LEGALITATEA PROIECTULUI 
Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe  

           prevederile urmatoarelor  acte normative: 
       



           -Legea  nr.188/1999 privind Statutul unctionarilor Publici (r2) , cu    modificarile si completarile  
             ulterioare(art.50,art.51); 
          -HG.nr.611/2008 pentru aprobarea si normelor privind organizarea si  
           dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si complatarile ulterioare;     
          -Legea  nr.215/2001 a administratiei publice Locale republicata, cu modificarile si   
           completarile ulterioare(art.36,alin.9). 
 
 
                      Avand in vedere cele expuse ,in conformitate cu prevederile Legii nr 215/23.04.2001  Legea  
           administratiei publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare,s-a intocmit prezentul raport de  
           specialitate  cu privire la modificarea   anexei la  HCL  nr.204/ 18.06.2014 privind aprobarea    
           numarului de locuri  alocate  pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici  din   cadrul  
           Primariei Municipiului  Alexandria care impreuna cu intreaga   documentatie va fi supus spre  
           dezbatere si aprobare Consiliului Local al  municipiului Alexandria . 
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