
RoMANre
JUDETUL eecAu

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VULTURENI

HOTANANN
privind aprobarea participdrii alegilor locali (primar qi viceprimar ai Comunei

Vultureni, jude{ul Bacdu) la cursuri de pregdtire, formare gi perfec}ionare profesionali in
decursul mandatului

Consiliul Local Vultureni, jude{ul Bac[u, intrunit in sedintl ordinard in data de
31,03.2021;

Examinand proiectul de hotSrAre privind aprobarea participarii alesilor locali la cursuri
de preg6tire, formare gi perfecfionare profesional6 in decursul mandatului

Lu6nd act de:
-Raportul de specialitate nr.789l 10,03,2021intocmit de consilierul local Lucaci Constantin ;
- Referatul de aprobare nr.790110,03.2021 a primarului comunei Vultureni, judetul Bacau.

In conformitate cu prevederile art.Zl7 din Ordonanfa de Urgenf[ a Guvernului
nr.5712019, privind Codul Administrativ, cu modificirile gi completErile ulterioare,

In temeiul dispoziliilor art.l29, alin.(3), lit.a, 139 alin. (l) gi art.196 alin.(l) lit.a din
Ordonanta de Urgen|6 a Guvernului nr.571201 9, privind Codul Administrativ, cu modific6rile gi

completlri le ulterioare,
HOTARA$rE

Art. l. Se aproba participarea alesilor locali, respectiv J'primarrlui si a viceprimarului comunei
Vultureni, judelul Bacdu la cursuri de pregatire, formare gi perfecfionare profesionala in
decursul mandatului.
Art.2. Se aproba plata din bugetul local a programelor de pregdtire, formare gi perfeclionare
profesionald organizate in condiliile legii, in decursul mandatului primarului gi viceprimarului, a

cheltuielilor de transport, cazare, masi, a indemnizaliilor de delegare sau deplasare, dupd caz,in
condiliile legii.
Art. 3. Prevederile prezentei hotardri vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Vultureni,
judegul Bac6u precum si de compartimentul financiar contabil din aparatul de specialitate al
primarului.
ART.4 Hotdrdrea se comunicd -primarului comunei, -compartimentului financiar-contabil din
cadrul Primiriei Vultureni, - Instituliei Prefectului -Judeful Bacau si se aduce la cunogtin(d
publicd prin afigaj la sediul Primdriei, in localitSlile componente si publicarea pe site-ul
primariei , prin grija secretarului comunei.

Contrasemneaza
Pentru secretar general,

Laura Pavel
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Pre;edinte de Eedin!a,
Consi I ier, Lucaci lConstantin



Nr. ll4 din 3l .03.2021

Prezentahotdr6re a fost adoptatd cu un nr. d. 0-- voturi ,,pentru", -;ablineri qi -=
voJuri ,,impotrivd" din numlrul total de I I consilieri locali alegi in funcfie $i Jl- consilieri locali

I
prezentl.


