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ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

 
 

Proiect de hotărâre 
Nr. 62 din 21.06.2018  

 
privind aprobarea organizării cursului de perfecționare cu tema 

 „Principii și mecanisme ale administrației publice locale moderne" 
 

Inițiator: 
 

primar Alin Nica 
 

Aviz favorabil 
secretarul 
comunei 

Avize necesare: 
 

AGRUM 
ECOF 
EDUX 

JUREX 
URDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  27.06.2018 
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R O MÂ N IA  
JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 
COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 4492 din 21.06.2018 

 
pentru PHCL privind aprobarea organizării cursului de perfecționare cu tema  

" Principii și mecanisme ale administrației publice locale  moderne"  
 
 
Ținând cont de faptul prevederile art. 94 și 105 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi, și a art.41 din 

legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

         consider că este necesară și oportună organizarea unui curs de perfecționare 

pentru aleșii locali cu tema „.Principii și mecanisme ale administrației publice 
locale moderne " 

În consecință, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau 

cu amendamente. 

 
Primarul comunei Dudeștii Noi, 

Alin-Adrian NICA 
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R O MÂ N IA  

JUDEȚUL TIMIȘ 
P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.  4491 din 21.06.2018 

pentru PHCL privind aprobarea organizării cursului de perfecționare cu tema  
" Principii și mecanisme ale administrației publice locale  moderne"  

 
Ținând cont de faptul că Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi prevede la art. 94 și 105 următoarele: 
„Art. 94. - (1) Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, 

formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în 
decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau a Regulamentului. 

(2) Primarul comunei este obligat să organizeze anual participarea aleșilor 
locali la cel puțin un curs de pregătire în domeniul administrației publice locale.  

(3) Consilierii locali beneficiază de decontarea cheltuielilor cu transportul 
aferente deplasării la locația de desfășurare a cursului de pregătire, în condițiile 
legii și ale reglementărilor specifice stabilite de către ordonatorul principal de 
credite. 

(4) Drepturile prevăzute pentru consilierii locali în prezentul articol se aplică în 
mod corespunzător și primarului și viceprimarului comunei. 

(5) Toate cheltuielile aferente punerii în aplicare ale dispozițiilor prezentului 
articol se suportă din bugetul local. În acest scop, primarul comunei este obligat să 
prevadă în proiectul anual al bugetului local sumele necesare organizării cursurilor 
de pregătire profesională. 

[…] 
Art. 105. - (1) Consilierii locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea în 

domeniul administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare și 
perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate. 

(2) Consilierii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire 
în domeniul administrației publice locale, în decursul primului an de mandat. 

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) consilierii locali care au deținut 
anterior un alt mandat de consilier local, consilier județean, președinte al consiliului 
județean, primar sau au exercitat funcția de prefect, au fost funcționari publici, au 
deținut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau 
administrative.” 

Și a art.41 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,. - Aleşii locali 
beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare 
profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, 
conform hotărârii consiliului local sau judeţean. 

 
În consecință, propun inițierea unui proiect de hotărâre. 
 

Inspector principal 
Ecaterina RÎPĂ 
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R O MÂ N IA  

JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. ........ din 27.06.2018 
privind aprobarea organizării cursului de perfecționare cu tema 

 " Principii și mecanisme ale administrației publice locale  moderne"  
 
 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
c) art. 41 și 51 din Legea privind Statutul aleșilor locali nr. 393/2004 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
e) art. 94 și 105 din Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Local al 

Comunei Dudeștii Noi, 
 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.4492/2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din legea nr. 
393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate 
la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului, 
înregistrat sub nr. 4491/2018; 

c) raportul comisiilor de specialitate  AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX, URDES ale 
Consiliului Local,  

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectulhotărâre în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și art. 45 alin. (1), din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
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Art. 1. - Se aprobă organizarea cursului de perfecționare cu tema „Principii și 
mecanisme ale administrației publice locale moderne”. 

Art. 2. - La cursul de perfecționare descris la art. 1 pot participa: 
a) aleșii locali ai comunei Dudeștii Noi; 
b) angajați din cadrul Primăriei Comunei Dudeștii Noi. 
 
Art. 3. - (1) Se însărcinează primarul comunei Dudeștii Noi să stabilească perioada, 

locul și persoanele care participă la cursul de perfecționare descris la art. 1 în funcție de 
oferta disponibilă de cursuri pe această temă sau una asemănătoare. 

(2) Cheltuielile aferente organizării cursului de perfecționare descris la art. 1 se 
suportă din bugetul local al comunei Dudeștii Noi. 

 
Art. 4. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în 

mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și 
prefectului județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei 
și prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.primariacomuenidudestiinoi.ro.- 

 
             
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
Ex.4 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,    

? …………………………….………………………… 

Carmen-Livia SIMINIC 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 
? …………………………….………………………… 

 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

L.S. 


