
 

Invitație la primele cursuri din România privind 
CODUL ADMINISTRATIV 

 

Adoptarea Codului administrativ  aduce noutăți fundamentale în organizarea și funcționarea autorităților 
și instituțiilor administrației publice, în statutul personalului din cadrul acestora, privind răspunderea administrativă și 
serviciile publice dar și în privința patrimoniului unităților administrativ-teritoriale. Este foarte important ca funcționarii 
publici din instituțiile administrației centrale precum și primarii, viceprimarii, secretarii, consilierii locali și funcționarii 
din administrația publică locală să cunoască și să se adapteze rapid la noile prevederi legale! 
 

Formatori: Emil DRĂGHICI, membru al grupului de lucru constituit prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 2394 din 29 iulie 2013 pentru definitivarea proiectului Codului Administrativ și pentru 
elaborarea proiectului Codului de procedură administrativă, formator în domeniul administrației publice locale și în 
cel al finanțelor publice locale încă din anul 2001; 
Daniel-Iustin MARINESCU, membru al grupului de lucru constituit prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 2394 din 29 iulie 2013 pentru definitivarea proiectului Codului Administrativ și pentru 
elaborarea proiectului Codului de procedură administrativă, formator în domeniul administrației publice locale și în 
cel al finanțelor publice locale încă din anul 2004; 
 

Graficul de desfășurare al cursurilor:  
Nr. Perioada Cursul Locul de 

desfășurare 
Tarif de 

curs 
Tarif servicii 

hoteliere 
1 28 iulie - 04 

august 2019 
Bazele administrației publice - Codul 

administrativ 
Venus, Hotel 

Vulturul 
1.000 lei 3.250 lei 

2 28 iulie - 04 
august 2019 

Codul administrativ - problemele 
administrației publice locale: registru 

agricol, cadastru, urbanism, impozite și 
taxe, achiziții, legalitatea actelor 

administrative 

Jupiter, Hotel 
Delta 

1.000 lei 4.450 lei 

3 04-11 august 
2019 

Bazele administrației publice - Codul 
administrativ 

Neptun, Hotel 
2D 

1.000 lei 3.150 lei 

4 11-18 august 
2019 

Codul administrativ - problemele 
administrației publice locale: registru 

agricol, cadastru, urbanism, impozite și 
taxe, achiziții, legalitatea actelor 

administrative 

Venus, Hotel 
Vulturul 

1.000 lei 3.150 lei 

* Tarifele nu conțin T.V.A. 
 

1. Tarif de curs:– se achită în contul Faxmedia Consulting 
nr. RO83 TREZ 5215 069X XX00 1427, deschis la Trezoreria Ploiești, C.U.I.: RO 15185560; 

2. Tariful serviciilor hoteliere:– se achită în contul Faxmedia Tour  
nr. RO38 TREZ 5215 069X XX00 9609, deschis la Trezoreria Ploiești, C.U.I: RO 16826069. 
 

Pentru informații suplimentare și înscrieri, contactați Secretariatul General, telefon 0372-032.313, fax 0372-032.340, 

e-mail: office@faxmedia.ro;  
 

Cu stimă, 

Mircea-Alexandru MATEI 

Director General 


