
   

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                            
                         

   HOTĂRÂREA NR. 93/25.05.2022 
privind aprobarea participării la curs de perfecționare în anul 2022 a d-lui consilier local 

Emil DIMA 
 
Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  25.05.2022; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15, alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

c) art. 240, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 2, alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

e) prevederile art. 217 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere: 
f) referatul nr. 8443/17.05.2022 prin care secretarul general propune participarea în anul 2022 
la cursuri de pregătire profesională a membrilor Consiliului Local Cristian; 
g) solicitarea d-lui Emil Dima înregistrată sub nr. 8453/17.05.2022 în care își exprimă intenția 
de a participa la cursuri de pregătire profesională în anul 2022; 
 Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea participării în anul 2022 a membrilor Consiliului Local Cristian la cursuri de 
perfecționare, înregistrate sub nr. 100/24.05.2022, nr. 116/24.05.2022 și nr. 119/24.05.2022; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea în anul 2022 a d-lui consilier local  Emil DIMA la cursul 
de pregătire, formare și perfecționare profesională “Sistemul achiziților publice  și logistica 
aplicabilă”, în perioada 14-21august. 

 
Art.2. Costurile aferente participării la cursuri a membrilor Consiliului Local Cristian 

vor fi făcute în baza Planului anual de perfecționare profesională și a fondurilor alocate în scopul 
instruirii. 

 
Art.3. Primarul comunei Cristian prin Biroul Financiar, Buget-Contabilitate și 

Compartimentul Resurse Umane, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. 

 



Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  
1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. beneficiar , 1 ex. Comp. Resurse Umane și  tuturor 
instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
 
Adoptată la Cristian, în data de 25.05.2022 
 
 
  
  
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ     

             Dragoș-Vasile COTICIU                                       SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abțineri” din 15 consilieri 
prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 1 ex. Comp. Resurse Umane, 
1 ex. Beneficiar; 
AN/AN/6 ex. 




