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DISPOZIŢIA NR. 123 

 
Privitor la : desemnarea domnului Avram Cătălin-Constantin având 

funcția publică specifică de secretar general UT Roșiile 
pentru aplicarea normelor privind formarea profesionala 
a functionarilor publici 

                         
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate nr. 1528/28.04.2021 

întocmit de secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea prin care se propune 
desemnarea uni sau mai multi functionari publici, de regula din cadrul 
compartimentului specializat responsabil cu organizarea si realizarea gestiunii 
curente a resurselor umane si functiilor publice în conformitate cu prevederile HG 
nr. 1066/2008; având în vedere că la nivelul UAT Roșiile nu există compartiment 
de resurse umane potrivit art. 404 din OUG nr. 57/2019 potrivit căruia  gestiunea 
curenta a resurselor umane, inclusiv a functiilor publice este organizata si 
realizata, in cadrul fiecarei autoritati si institutii publice, de catre un compartiment 
specializat, care colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici; Vâzând 
HCL Roșiile nr. 28/2021 privind aprobarare organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pe 
anul 2021, cât și cu mențiunea expresă că în cursul anului 2021 posturile vacante 
rămân nebugetate; volumul foarte mare de muncă care îl are secretarul general 
UAT Roșiile dar și lipsa de personal suficient; 

Văzând adresele de pe portalul ANFP din data de 02 și 26 aprilie 2021; 
În conformitate cu prevederile art. 15 din HG nr. 1066/2008 pentru 

aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici; 
În temeiul art. 154, art. 155 alin (5) lit. a), e), art. 196 alin. (1) lit. b din 

OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 
 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

 
Art. 1. Începând cu data prezentei se desemnează domnul Avram Cătălin-

Constantin având funcția publică specifică de secretar general UT Roșiile pentru 
aplicarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici.  

Art. 2. Persoana desemnata are urmatoarele atributii: 
a) raspunde de elaborarea planului anual de perfectionare profesionala, 

precum si a oricaror altor masuri privind perfectionarea profesionala a 
functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice, precum si, daca 
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este cazul, din cadrul autoritatilor si institutiilor publice subordonate, le supun 
aprobarii conducatorului autoritatii sau institutiei publice si asigura transmiterea 
acestora catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau, dupa caz, catre 
ordonatorul principal de credite, conform legii; 

b) asigura consultanta si asistenta functionarilor publici de conducere din 
cadrul autoritatii sau institutiei publice in stabilirea masurilor privind formarea 
profesionala a functionarilor publici din subordine; 

c) monitorizeaza aplicarea masurilor privind formarea profesionala a 
functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice si intocmesc 
trimestrial un raport privind stadiul realizarii masurilor planificate; 

d) intocmește raportul anual privind formarea profesionala a functionarilor 
publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice. 

Art. 3. Fișa postului va fi completată corespunzător. 
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 

Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, persoanei desemnate potrivit 
art. 1 al prezentei pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 28.04.2021 

 
               PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
           CONSTANTIN DUMITRU                    Secretar general UAT Roșiile,  
              AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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