Curs de formare și perfecționare în domeniul administrației publice locale pentru aleșii
locali
Grup țintă:
Cursul se adresează aleșilor locali astfel cum sunt aceștia definiți în art. 2 al Legii nr.
393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali.
Aleșii locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației
publice locale, urmând cursuri de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest
scop de către instituțiile abilitate.
Consiliile locale au o serie de atribuții în organizarea și funcționarea aparatului de
specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale
societăților comerciale și regiilor autonome de interes local; atribuții privind dezvoltarea
economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului; atribuții privind
administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului; atribuții
privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni.
Consiliul județean are atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de
specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și
ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean; privind dezvoltarea
economico-socială a județului; atribuții privind gestionarea patrimoniului județului; atribuții
privind cooperarea interinstituțională
Toate aceste atribuții pe care le au consiliile locale și județene impun o cât mai bună
pregătire profesională a consilierilor locali și județeni.
De asemenea, prezența la cursuri de formare în administrația publică este o obligație
juridică impusă aleșilor locali de cadrul legislativ conform dispozițiilor art. 51 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor 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.’ și ale art. 41 ‚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.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.’
Cursul postuniversitar “Curs de formare și perfecționare în domeniul administrației
publice locale pentru aleșii locali” vine în sprijinul aleșilor locali în vederea perfecționării
acestora în materiile relevante în activitatea lor din consiliile locale și județene.

Coordonatele cursului:
Durata de desfășurare : în cursul lunii mai 2019(16 ore didactice)
Locul de desfășurare: sediul facultății de Economie și Drept din cadrul UMFST din
Targu Mureș
Orarul de desfășurare: se va stabili împreună cu lectori
Termen de înscriere: 29 aprilie 2019
Acte necesare înscriere:
Fișă de înscriere
Carte de identitate
Dovada calității de ales local

Chitanța sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul
Taxa de participare: 500 Ron, în contul UMFST Targu Mures, cu următoareleprecizări
la „descrierea plăti̦ i” : Numele și prenumele cursantului , denumirea cursului, coordonatorul
cursului.
Plan de învățământ:
 Răspunderea juridică a aleșilor locali
 Procedura elaborării și adoptării hotărârilor de consiliu local și județean
 Formularea de politici publice locale
 Factori de risc și comunicare eficientă în administrația publică locală
 Bugetul unităților administrativ teritoriale în contextul accesării fondurilor
europene
La finalizarea cursului se va elibera o diplomă de participare.

