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JUDEȚUL TIMIȘ 
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CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA NR.28 
Din 29.06.2018 

privind aprobarea participării consilierilor locali ai comunei Pișchia la cursuri de pregătire, 
formare și perfecționare profesională 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pișchia, județul Timiș, întrunit în şedinţă ordinară din data de 
29.06.2018; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive  nr.2499/15.06.2018 a d-lor Guță Horațiu-Nicolae și Neamțu Elena-

Maria, consilieri  locali; 
- raportul de specialitate nr.2592/22.06.2018 al d-nei Simion Valeria, inspector asistent  

în cadrul Compartimentului contabilitate; 
- avizele favorabile acordate de Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanţe, agricultură, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor și Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Pișchia nr.3/25.06.2016 
privind constituirea Consiliului Local Pișchia;   

În conformitate cu prevederile: 
- art.41 alin.1 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu  modificările și  

completările ulterioare; 
-  art.36 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu  

modificările si completările ulterioare; 
-  Legea nr.24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea  

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1, art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea 

nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările si completările 
ulterioare, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.l. Se aprobă participarea consilierilor locali ai comunei Pișchia la cursuri de pregătire, 
formare și perfecționare profesională, pe perioada mandatului. 

Art.2. Cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională vor fi organizate de 
instituții abilitate de lege, inclusiv la sediul Consiliului Local Pișchia. 

Art.3. Plata cursurilor de pregătire arătate la art.1 din hotărâre se va face condiționat de 
existența prevederilor bugetare în acest scop. 

Art.4. Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului Comunei Pișchia și se comunică Instituției Prefectului – județul Timiș în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

Art.5. Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Pișchia, în şedinţă ordinară 
din data de 29.06.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de voturi  ”pentru” a 10 consilieri din cei 10 
prezenţi la şedinţă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituției Prefectului-județul Timiș; 
- Primarului Comunei Pișchia; 
- Compartimentului contabilitate; 
- Cetățenilor, prin afișare și mijloace de comunicare electronice. 

 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,     
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