MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
S.T.: 244/04.04.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor locali din cadrul
Consiliului Local Sector 6

Ţinând seama de Raportul de specialitate elaborat de Serviciul Managementul Resurselor
Umane şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 142/24.06.2016 privind
constituirea Consiliului Local al Sectorului 6;
Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor cuprinse de art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă participarea consilierilor locali, aflaţi la primul mandat, la cursuri de
pregătire, formare şi perfecţionare profesională.
(2) Participarea la cursurile de perfecţionare profesională se va realiza conform opţiunilor
formulate de către consilierii locali;
Art. 2. Costurile aferente participării la cursuri a consilierilor locali vor fi făcute în baza
planului anual de perfecţionare profesională şi a fondurilor alocate în scopul instruirii.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi Direcţia
Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

Cod O

Operator Baza Date cu Caracter Personal nr. 5195/11518/13364/2007
Serviciul Managementului Resurselor Umane

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa consilierilor locali Sector 6, aparţinând Uniunii Salvaţi România,
înregistrată cu nr. ST:13/06.01.2017 prin care solicită aprobarea participării la cursuri de
perfecţionare profesională organizate de instituţii acreditate;
Potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali:
(1) „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“;
(2) „Aleşii locali au obligaţia de participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul
administraţiei publice, în decursul primului an de mandat“;
(3) „ Se exceptează de la prevederile alin. (2) aleşii locali care au deţinut anterior un alt
mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar sau au
exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau
au studii economice, juridice sau administrative;
(4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege;
Potrivit prevederilor art. 51 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali:„Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei
publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop
de instituţiile abilitate“.
Conform dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, “Consiliul local are iniţiativă şi
hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt
date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale“.
În temeiul acestor considerente, în scopul consolidării managementului la nivelul
Primăriei Sectorului 6, considerăm necesară supunerea spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local al Sectorului 6, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de
perfecţionare a consilierilor din cadrul Consiliului Local Sector 6.

SERVICIUL MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE
ŞEF SERVICIU
SAFTA SABINA

EXPUNERE DE MOTIVE

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Serviciul
Managementul Resurselor Umane cu privire la aprobarea participării la cursuri de
perfecţionare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 6;
Dezideratul Primăriei Sectorului 6 este acela de a fi permanent în slujba
nevoilor comunităţii locale, de a aplica cu responsabilitate principiile
administraţiei publice locale şi de a rezolva problemele cetăţenilor Sectorului 6
într-o manieră legală, transparentă, echitabilă şi eficientă.
În vederea îmbunătăţirii sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a
politicilor publice, la nivelul Primăriei Sectorului 6, este oportună participarea
aleşilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională,
dezvoltarea cunoştinţelor ce pot fi dobândite pe parcursul cursurilor de formare şi
perfecţionare profesională şi însuşirea unor valori fundamentale în administraţia
publică locală.
Ţinând seama de modificările în domeniul legislaţiei administraţiei publice
locale este imperios necesară participarea consilierilor locali la programe de
perfecţionare în domeniul administraţiei publice, drept pentru care considerăm
necesară supunerea spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 a
prezentului proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

