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HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare 

profesională a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 6 
 
 

 Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 1412/07.06.2021 al Direcției 
Administrație Publică și Resurse Umane; 
 Luând în considerare Referatul de aprobare al d-nei Mitran Georgeta, 
consilier local;  
 Având în vedere  avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului 
Local Sector 6;  
 În temeiul dispozițiilor cuprinse de art. 139 alin (3) lit. a), art. 166 alin. (4) și 
art. 217 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1.  (1) Se aprobă participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, 
formare și perfecționare profesională în condițiile art. 217 din                   
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 (2) Participarea la cursurile de pregătire, formare și perfecționare 
profesională se va realiza conform opțiunilor formulate de consilieri. 
 Art. 2. Costurile aferente participării la cursuri a consilierilor locali vor fi 
făcute în baza Planului de Perfecționare Profesională și a fondurilor alocate în 
scopul instruirii, din Bugetul Consolidat al Sectorului 6 al municipiului București. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Administrație Publică și Resurse 
Umane și Direcția Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competențelor. 
 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                    AVIZEAZĂ 
                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019                                  
                                                                       Secretarul General al Sectorului 6, 
 
                                            
                                                                                      Demirel Spiridon 
 
Nr.: 
Data: 



 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

În data de 22.10.2020 a avut loc ședința de depunere a jurămintelor de 
către consilierii locali, aleși în urma scrutinului din 27.09.2020, moment care 
marchează constituirea noului Consiliu Local Sector 6. 

În acest context, se impune ca în exercitarea mandatului, fiecare consilier 
să participe la cursuri de pregătire, formare și perfecționare, așa cum este 
prevăzut în Art. 217 din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

"(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare 

profesională. 

 (2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare 

şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul 

mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de 

delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii. 

 (3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul 

local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare 

profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi 

furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, 

cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la 

iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice." 

Pe cale de consecință, vă propunem spre dezbatere și aprobare prezentul 
proiect de hotărâre. 

 

Grupul Alianței USR-PLUS, 
 prin consilier Georgeta Mitran 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RESURSE UMANE 
Nr. ……./……….2021 

 

         
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de doamna Mitran Georgeta, consilier local al 
Consiliului Local Sector 6 cu privire la aprobarea participării la cursuri de perfecționare a consilierilor 
locali din cadrul Consiliului Local sector 6, propunem aprobarea acestuia în forma prezentată de iniţiator, 
în temeiul următoarelor consideraţii:  
 

1.-Consideraţii legale:  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 217 alin. (1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare 

profesională. 
(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională 

organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a 

indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii. 
(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru 

programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de 

Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, 

cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii 

sau instituţiei publice. 
 
  

2.-Consideraţii economice:  
Din prevederile referitoare la bugetul aprobat pentru anul 2021, Direcția Economică prin adresa 

Serviciul Financiar Contabilitate nr.751/27.05.2021 confirmă existenţa resurselor financiare necesare 
asigurării participării la cursuri a consilierilor locali. 
 

3.-Alte consideraţii:  
Consider că este necesară şi oportună participarea consilierilor locali la astfel de cursuri având în 

vedere faptul că responsabilitatea deosebită pe care consilierul local şi-o asumă în procesul decizional 
impune obligaţia familiarizării sale cu problematica vastă a legislaţiei generale şi a celei speciale care 
reglementează activitatea administraţiei publice, cel puţin la nivelul de bază, iar în numeroase cazuri este 
necesară chiar aprofundarea cunoştinţelor privind noţiuni, categorii, principii şi instituţii ale administraţiei 
publice a căror cunoaştere şi corectă înţelegere contribuie decisiv la exercitarea cu eficienţă maximă a 
mandatului de consilier local.  

Complexitatea conţinutului proiectelor de acte administrative promovate spre aprobare, volumul 
semnificativ al acestora, cazuistica foarte diversificată pe care o presupune competenţa legală a 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Consiliului Local, continua modificare legislativă în domeniu sunt argumente care motivează şi obligă 
consilierii locali la includerea în programul de pregătire în domeniul administraţiei publice la nivelul 
Sectorului 6 al municipiului București. 

În acest context, consider că se impune participarea la cursurile de formare şi perfecţionare 
profesională organizate de instituţii specializate, a consilierilor locali aleși în mandatul 2020-2024, în limita 
sumelor aprobate în buget pentru cursuri de perfecţionare profesională şi cu o programare riguroasă, astfel 
încât să nu fie împiedicată buna organizare a şedinţelor Consiliului Local şi a comisiilor de specialitate. 

 
 

 

 

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RESURSE UMANE 
Dima Cecilia 


