
  

D I S P O Z I Ţ I E 
privind aprobarea Planului de perfecţionare al funcţionarilor publici  

din cadrul Primăriei Comunei Bărcănesti, judeţul Prahova,  pentru anul 2020 

 
            Având în vedere prevederile : 

-Art.16-18 din H.G.R nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 

funcţionarilor publici; 

-Art.1-5 din  Ordinul nr.13601/2008 al Preşedintelui ANFP Bucureşti pentru aprobarea termenelor şi 

a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare 

profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici ; 

 -Art. 13,alin.(1), lit. b) din H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare și funcționare a 

comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective,cu modificarile și completarile ulterioare ; 

-Art.1 din Ordin nr.762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesionala pentru 

administratia publica ;   

-Art.192-194, 195, alin.(3) din Legea nr.53/2003 –Codul muncii , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare , 

-Art. 458, art.459, art.488  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

            Văzând Referatul nr.9618/27.02.2020 al Compartimentului Resurse umane din cadrul 

Primăriei Bărcănesti, judeţul Prahova, privind aprobarea Planului de perfecţionare a funcţionarilor 

publici din cadrul Primăriei Comunei Bărcănesti, judeţul Prahova,  pentru anul 2020; 

 

            În temeiul art.155 şi art.196, alin.1 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

                    Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova emite prezenta DISPOZIŢIE. 
  

  Art.1. Se aprobă Planul de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul  Primăriei                        

Comunei Bărcănesti, judeţul Prahova, pentru anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie . 

             Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu 

atribuţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi 

instituţiilor interesate prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

            Art.3. Prezenta dispoziţie se va transmite la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Bucureşti . 

 

                                                                  P R I M A R, 
                                                                  Valeriu Lupu 

                                                                                            Contrasemnează:     

                                                                                                                Secretar general al comunei,                                                                                                                                  

                                                                                                                 Nicoleta Savu 

Bărcăneşti, 28.02.2020 
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