
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Â R E  

 privind aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor 

locali pentru perioada 2017 - 2020 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

 Având în vedere: 
-  expunerea de motive a primarului municipiului Buzău înregistrată sub nr. 

375/CLM/18.07.2017, prin care se propune aprobarea participării la cursuri de 
perfecţionare a consilierilor locali pentru perioada 2017 - 2020; 

- raportul Direcţiei Resurse Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea 
Calităţii, CFP, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 19002/17.07.2017; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală, republicată, cu completările ulterioare;  

-   prevederile art. 41 din Legea nr. 393/ 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) şi 
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art.1.– (1) Se aprobă participarea consilierilor locali în mandatul 2016 -
2020 la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională pentru 
perioada 2017 - 2020. 

                    (2) Participarea la cursuri se va realiza conform opţiunilor 
formulate de consilierii locali. 
          Art.2.– Costurile aferente participării la cursuri vor fi decontate în limita 
sumelor reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind 



stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Art.3.– Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Resurse 
Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea Calităţii, CFP - Serviciul Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, Direcţiei Finanţe 
Publice Locale - Serviciul Financiar Contabil vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel 

 
 
 
 
 

 
                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                               Roxelana Radu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 27 iulie 2017 
Nr. 214 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 27 iulie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 
număr de 21 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


