
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea decontării tarifului de școlarizare pentru Programul de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților 
funcționari publici — 2022, promoția Paul Negulescu 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit in sedinta din 
data 05.08.2022, 

Având in vedere :  
-  referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu insotit de proiectul de hotarare cu 

privire la aprobarea decontării tarifului de școlarizare pentru Programul de formare specializată pentru 
ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici — 2022, promoția 
Paul Negulescu, 

-  referatul de specialitate nr. 10292/04.08.2022 intocmit de catre secretarul general al comunei 
Mihai Eminescu, 

- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primariei comunei Mihai 
Eminescu, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

In  conformitate cu prevederile art. 5 din Hotararea nr. 832/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea 
unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, ale Ordinului Ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1190/2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
588/2022, ale art. 458 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Se aproba decontarea sumei de 5.500 lei reprezentând tariful de școlarizare pentru 
Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare 
categoriei înalților funcționari publici — 2022, promoția Paul Negulescu organizat de Institutul 
Național de Administrație. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Mihai Eminescu, 
prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, Primarului 
comunei Mihai Eminescu, Serviciului financiar-contabil. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

SUHĂREANU BOGDAN-GABRIEL 

 
 
 
Nr. Hotărâre:  141/ 05.08.2022 


