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PPRROOPPUUNNEERREE    
PPRROOGGRRAAMM  DDEE  PPEERRFFEECCŢŢIIOONNAARREE  PPEENNTTRRUU  CCOONNSSIILLIIEERRIIII  LLOOCCAALLII  

  ((ccuurrssuurrii  ddee  77  zziillee//4400  oorree))  
 

Stimaţi colegi 

Venim în fața dumneavoastră cu următoarea propunere de cursuri de perfecționare de 7 zile ce se 

adresează consilierilor locali din UAT-uri, având ca rol îmbunătățirea cunoștințelor acestora referitoare 

la procesele ce trebuie derulate la nivelul instituției în fundamentarea legală, oportună și obiectivă a 

deciziilor la nivel local:  

Curs 1 – Elaborarea, aprobarea, execuţia şi încheierea exerciţiului bugetar la nivel local 

Curs 2 – Administraţia publică locală – principalele norme juridice de organizare şi funcţionare 

Curs 3 – Rolul consilierilor locali în promovarea şi aprobarea unor măsuri cu privire la 

eficientizarea acţiunilor poliţiei locale la nivelul comunităţii 

Curs 4 - Rolul consilierilor locali în promovarea şi aprobarea unor măsuri cu privire la creşterea 

calităţii învăţământului la nivel local 

Curs 5 – Rolul consilierilor locali în promovarea valorilor culturale naţionale şi locale la 

nivelul comunităţii pe care o gestionează 

  Desfășurarea cursului și cazarea participanţilor se poate face la alegere în următoarele locaţii: 
 

Unitate cazare Tarif cazare Include 

Hotel Marami*** Sinaia 1.750 lei cu tva inclus Cazare 7 nopti, mic dejun si 800 lei bonuri de masa pentru 

pranza si cina 

Popasul Haiducilor*** Sinaia 1.750 lei cu tva inclus Cazare 7 nopti, mic dejun si 800 lei bonuri de masa pentru 

pranza si cina 

Hotel Stavilar*** Sinaia 1.750 lei cu tva inclus Cazare 7 nopti, mic dejun si 800 lei bonuri de masa pentru 

pranza si cina 

Hotel Mara*** Sinaia De la 2.300 lei la 2.800 lei cu 

tva inclus, in functie de 

numarul de participanti 

Cazare 7 nopti, mic dejun si 150 lei bonuri de masa pe zi 

Taxa de curs este de 730 lei/pers. şi se va achita în contul Asociaţiei Universitare Columna, conform 

facturii fiscale. Cursurile se pot organiza începând cu 09 septembrie 2018, până în 16 decembrie 2018. 
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CERERE INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE CURS/CONTRACT* 
 

 

Instituţia ........................................................., cu sediul în ........................................., str. .......................................  

nr. ...., judeţ/sector ........................, tel. .........................., e-mail ......................................CUI 

...................................., cont bancar .............................................................................., deschis la 

................................................................, reprezentată legal prin dl./d-na .............................................., în calitate 

de ..........................................,  

 

vă rugăm să înscrieţi pe: 

 

D-na/dl. ..........................................................................., legitimat/ă cu CI/BI seria......nr. ...................., 

CNP..........................................................., având funcţia de..................................., tel. ...................., fax. 

..................., e-mail ............................................, la cursul 

...........................................................................................................................................................organizat de către 

Asociaţia Universitară Columna, în perioada ...................................  în localitatea ......................, jud. 

......................... .  

Declarăm că am luat cunoştinţă de condiţiile de realizare a cursului prevăzute în oferta generală de 

cursuri şi pe pagina noastră de web  şi că acceptăm să achităm: 

- taxa de curs în valoare de 730 lei/persoană  pe care o vom vira integral în contul Asociaţiei 

Universitare Columna în baza proformei şi facturii aferente şi 

- contravaloarea serviciilor hoteliere în valoare de ………….. lei, în contul hotelului …………………………….. 

IMPORTANT ! Anularea înscrierii la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu 7 zile 

înainte de începerea săptămânii de curs, în caz contrar taxa de curs și tariful de cazare nu se returnează. 

Doresc sa primesc facturile de curs si cazare pe mailul ............................................................. 

sau la nr. de fax ......................................................................(câmp obligatoriu de completat) 

       

 Data ...................                                             Semnătura şi Ştampila ......................... 

 
Vă rugăm să ne confirmaţi disponibilitatea de a primi pe e-mail informaţii cu privire la cursurile organizate de 

Asociaţia Universitară Columna şi de a vă putea utiliza informaţiile cu caracter personal pentru a vă transmite ofertele noastre 

de curs, suporturile de curs, alte materiale didactice şi pentru a vă putea emite facturile de curs din parte noastră şi de cazare din 

partea hotelului unde se organizează cursul şi de a vă completa şi elibera certificatul de participare la curs. 
 

 

 

 

Sunt de acord  Nu sunt de acord 

Mail-ul şi semnătura persoanei care 

participă la curs 

…………………………………………………….. 

 

*Pentru înscriere vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl trimiteţi scanat la adresa de mail: columnatraining@yahoo.com  

sau la nr. de fax :  0372.001.026. După completare cererea de înscriere reprezintă şi contract.  

 

Verificaţi primirea cererii la nr. de telefon 0724.39.49.14. / 0722.207.117. 

 

Informaţiile completate sunt protejate conform reglementarilor privind protectia datelor cu caracter personal.  

Semnătură participant    ....................................... 

Data                                   ……….............................. 

mailto:asociatiacolumna@yahoo.com

