
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 132 

din 31 august 2017 

privind stabilirea unor măsuri cu privire la participarea consilierilor judeţeni 

 la cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare profesională 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.17.948/24.08.2017, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 

În conformitate cu prevederile art.41, alin.(1) din Legea nr.373/2004 privind statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit.”f” şi ale art.97 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă participarea consilierilor judeţeni din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş la cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare profesională în 

domeniul administraţie publică locală precum şi, pe domeniile de activitate specifice 

comisiilor de specialitate din care aceştia fac parte. 

 (2)  Pe parcursul mandatului, consilierilor judeţeni li se vor plăti anual cursuri 

de pregătire, organizate de instituţii specializate, cu durata de 5-7 zile, în condiţiile 

alin.(1). 

 (3) Participarea la cursuri se va realiza conform opţiunilor formulate de 

consilieri în baza cererii aprobate de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.2. Contravaloarea cursurilor şi a celorlalte cheltuieli legate de participarea la 

cursuri, se vor suporta, în condiţiile legii, din bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Mureş.  

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Resurse Umane şi Direcţiei 

Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

  

PREŞEDINTE                                                 Contrasemnează  

Péter Ferenc              SECRETAR 

                     Paul Cosma 
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Nr. 17.948/24.08.2017 

Dosar VI D/1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri cu privire la participarea consilierilor judeţeni 

 la cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare profesională 

 

 

 

Art.41 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, reglementează drepturile şi obligaţiile aleşilor locali cu privire la participarea 

la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională. 

Astfel, potrivit prevederilor art.41, alin.(2) din actul normativ anterior amintit „Aleşii 

locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul 

administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat”. 

Sunt exceptaţi de la această obligaţie 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. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art.41, alin.(1) din Legea nr.393/2004 „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.” 

Pentru punerea în aplicarea a dispoziţiilor legale anterior menţionate, prin prezentul 

proiect de hotărâre, se stabilesc condiţiile în care aleşii locali beneficiază de plata 

cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională, în decursul mandatului.  

Precizăm că, participarea la aceste cursuri de pregătire este condiţionată de existenţa 

sumelor cu această destinaţie în bugetul propriu al autorităţii publice. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri cu privire la participarea consilierilor judeţeni la cursurile de 

pregătire, formare şi perfecţionare profesională. 

 

 

PREŞEDINTE  

Péter Ferenc  

 

 
Întocmit: şef serviciu  

Elena Popa/2 ex. 
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