
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 PROIECT 

      
 

           HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

municipiului Craiova şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2019; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.128375/2019, raportul nr.137520/2019 
întocmit de Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente şi raportul de avizare 
nr.139230/2019 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe 
Probleme de Tineret al municipiului Craiova şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al acestuia; 
 În conformitate cu prevederile Legii tinerilor nr.350/2006, modificată şi 
completată; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.e, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 
                                     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

municipiului Craiova. 
Art.2.  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Relaţii Publice şi Management 
Documente  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
    



 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI MANAGEMENT DOCUMENTE   
SERVICIUL MANAGEMENT DOCUMENTE, INFORMAȚII PUBLICE   
Nr.128375/19.07.2019 

Se aprobă, 
      Primar, 

                             Mihail Genoiu 
 
 

          Vizat, 
           Secretar, 

                Nicoleta Miulescu 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

Privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiova, precum 
și a proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri 

 
 
În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 

lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
În conformitate cu prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006 ”...Autorităţile administraţiei publice centrale 

şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au obligaţia să sprijine activitatea de 
tineret şi să asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, în condiţiile legii”.   

De asemenea, în cadrul aceluiași act normativ, la art. 4 sunt stabilite principiile generale ce stau la 
baza politicilor în domeniul tineretului și anume:   

a) elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza 
rezultatelor cercetărilor sociale actuale;   

b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi 
realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de 
tineret şi pentru tineret;   

c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării 
responsabilităţilor individuale sau de grup;   

d) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, 
educaţională şi culturală a ţării;   

e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale 
de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile 
neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală 
care gestionează fonduri destinate tineretului;   

f) garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională;   
g) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;   
h) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;   
i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;   
j) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor. 

  Astfel, pentru stimularea implicării active a tinerilor în procesul decizional și consolidarea relațiilor 
bilaterale considerăm oportună și necesară existența la nivelul municipiului Craiova a unui Consiliului 
Consultativ pe Probleme de Tineret. 
  Menționăm faptul că proiectul de hotărâre împreună cu toate documentele suport (expunere de 
motive, raport de specialitate, proiect de regulament) a fost supus consultării publicului, conform procedurii 
prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, în perioada cuprinsă între 2 mai si 22 iunie. 
Anunțul privind inițierea procedurii de consultare a fost publicat la sediul instituției, pe site-ul oficial al primăriei 
Craiova, la rubrica destinată consultării publice cât și în paginile cotidianului Gazeta de Sud. Nu au fost 
transmise propuneri/sugestii cu privire la proiectul supus consultării.  

Având în vedere cele menționate, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind 
constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova și Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al acestei structuri. 
 
 

Director Executiv, 
Claudiu Popescu 

Șef Serviciu, 
Claudia Lăpădat 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI MANAGEMENT DOCUMENTE  
SERVICIUL MANAGEMENT DOCUMENTE, INFORMAȚII PUBLICE   
Nr.137520/06.08.2019 

   
  Se aprobă, 

      Primar, 
                             Mihail Genoiu 
 
 

          Vizat, 
           Secretar, 

                Nicoleta Miulescu 
  

 
RAPORT 

Privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiova, precum 
și a proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri 

 
 
 
 
Tinerii constituie o parte deosebit de importantă a comunității locale, aceștia fiind capabili să aducă o 

contribuție pozitivă în procesul decizional, prin exprimarea opiniei proprii. De altfel, participarea activă a 
acestora la identificarea problemelor cu care se confruntă și la elaborarea de strategii în vederea soluționării 
lor reprezintă un factor ce îi pregătește pentru apartenența la o societate ce are drept fundament valori 
democratice, caracterizată prin implicare, responsabilitate și inițiativă. 

Ideea enunțată anterior se regăsește în Legea nr. 350/2006 a tinerilor, formulată fiind ca un principiu 
general aflat la baza politicilor din domeniul tineretului. Aceeași lege prevede că administraţiile publice locale 
au obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat desfăşurării acesteia.  

Un alt principiu menționat la art. 4 lit. e) din Legea nr. 350/2006 constă în „stimularea cooperării 
autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, 
prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvernamentale de și pentru 
tineret de pe lângă fiecare autoritate publică sau instituție publică centrală ori locală care gestionează fonduri 
destinate tineretuluiˮ.  

Având ca fundament prevederile expuse mai sus, prin adresa nr. 16562/2019, un grup de tineri din 
municipiul Craiova a formulat o solicitare privind înființarea unui Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret. 

Obligația consiliilor locale ale comunelor și orașelor de a organiza proceduri de consultare cu 
organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivelor unități 
administrativ-teritoriale este, la rândul său, specificată în cadrul art. 10 (2) din legea în cauză. 

Înființarea CCPT ar facilita colaborarea dintre autoritățile administrației locale și tinerii, grup numeros 
de altfel, punându-se, așadar, bazele unei societăți civile deschise.  

Pentru a facilita relațiile bidirecționale autorități locale↔tineri se impune constituirea Consiliului 
Consultativ pentru Probleme de Tineret, structură consultativă fără personalitate juridică, care să funcţioneze 
pe lângă Primăria Municipiului Craiova, pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi 
monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. 

Având în vedere cele menționate, supunem adoptării de către Consiliul Local a proiectului de hotărâre 
privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, precum și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri. 

  
 

 
 
 

 

Director Executiv, 
Claudiu Popescu 

Șef Serviciu, 
Claudia Lăpădat 

  
 



   

 

Anexa la HCL nr. _________/______2019 

 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
AL CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET  

CRAIOVA 
 
 
 

Capitolul I- DISPOZIŢII GENERALE  
 
  Art. 1  Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Craiova, denumit în continuare CCPTC, este 
structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă 
Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova.  
  Art. 2  Temeiul legal care stă la baza constituirii, organizării și funcționării Consiliul Consultativ 
pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova îl constituie prevederile înscrise în:  

a) CARTEA ALBĂ A COMISIEI EUROPENE UN NOU ELAN PENTRU TINERETUL EUROPEAN; 
b) STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE TINERET 2015- 2020;  
c) Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare; 
d) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 
Art. 3 CCPTC îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Craiova 

nr. _______/____2019 de înfiinţare şi a prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi 
Funcţionare, denumit în continuare ROF şi în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi 
europene în vigoare.  

Art. 4 În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie:  

a) tineri - cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani;  
b) activitate de tineret - orice formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii condiţiilor 

necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora;  
c) organizaţiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop 

patrimonial, care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele criterii:  

 scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea 
acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;  

 cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri; 
d) sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret federaţiile care funcţionează în 
condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:  

 scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea 
acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;  

 cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor 
constitutive membre sunt tineri. 

  Art. 5 CCPTC reprezintă forul consultativ pe lângă Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local 
al Municipiului Craiova,  care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea 
şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local.  
 

Capitolul II - COMPONENŢĂ  
 

Art. 6 (1) Din cadrul CCPTC pot face parte reprezentanţi ai structurilor de și pentru tineret cu 
activitate la nivelul Municipiului Craiova astfel:  

a) Preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Dolj; 
b) Reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj ;  



   

c) Preşedinţii organizaţiilor studenţeşti;  
d) Preşedinţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret; 
e) Preşedinţii structurilor sindicale adresate tinerilor;  
f) Preşedinţii structurilor patronale adresate tinerilor; 
g) Reprezentant Casa de Cultură a Studenților Craiova; 
h) Câte un reprezentant din partea fiecărui grup informal de tineret recunoscut de autorități 

ale administrației publice locale. 
 

  (2) Organizațiile prevăzute la alin. 1 lit. c) și lit. d) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții:  

a) să aibă personalitate juridică;  
b) să existe şi să aibă activitate în interesul tinerilor de cel puțin 6 luni; 
c) să îşi manifeste dorinţa și interesul de a face parte din CCPTC. 

(3) Structurile prevăzute la alin. 1 lit. e) și lit. f) trebuie să aparțină unor structuri sindicale/patronale 
cu reprezentativitate recunoscută conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
Art. 7 (1) Înscrierea în CCPTC se va face prin adeziune scrisă depusă la Secretariatul CCPTC, 

însoţită de documentele doveditoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6.  
(2) Prima componență a CCPTC se stabilește prin dispoziție a primarului municipiului Craiova, în 

urma verificării condițiilor de la art. 6. 
(3)   După constituirea CCPTC, plenul va admite sau respinge cererile de adeziune ale 

organizațiilor și structurilor prevăzute la art. 6. Hotărârea de respingere se comunică petentei și poate fi 
atacată în condițiile legii contenciosului administrativ. 

 
 

Capitolul III - COMPETENŢE  
 

 Art. 8 (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPTC sunt în comformitate cu strategia 
națională de tineret a României 2015-2020 și anume: 

a) cultură;  
b) educaţie şi formare;  
c) ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat;  
d) participare şi activităţi de voluntariat;  
e) sport, sănătate şi mediu;  
f) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii.  

 
(2) În funcţie de priorităţile stabilite, CCPTC poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii 

plenului CCPTC.  
 

 
Capitolul IV-DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STRUCTURILOR COMPONENTE  

 
 Art. 9 Structurile cu reprezentare în CCPTC au următoarele drepturi:  

a) dreptul de a desemna reprezentanţi delegaţi, cu drept de vot, în cadrul plenului CCPTC;  
b) dreptul de a vota, prin reprezentanţii lor, în cadrul plenului CCPTC;  
c) dreptul de a propune şi de a participa la activitatea CCPTC;  
d) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPTC;  
e) dreptul de a se retrage din CCPTC;  
f) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru CCPTC.  

 
 

Art. 10 Structurile cu reprezentare în CCPTC au următoarele obligaţii:  
a) obligaţia de a respecta prezentul Regulament;  



   

b) obligaţia de a desemna reprezentanţi la şedinţele plenare CCPTC;  
c) obligaţia de a-şi informa membrii cu privire la problemele dezbătute în cadrul şedinţelor CCPTC;  
d) obligaţia de a respecta deciziile CCPTC, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii;  
e) obligaţia de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit;  
f) obligaţia de a nu acţiona în numele CCPTC fără a avea un mandat în acest sens;  
g) obligaţia de a-şi anunţa în scris retragerea din CCPTC;  
h) obligația de a nu absenta nemotivat la mai mult de trei întâlniri consecutive. 

 
 

Capitolul V- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  
 

Secţiunea 1  
Structuri interne 

 Art. 11 Structurile interne ale CCPTC sunt următorele:  
a) Plenul;  
b) Comisiile de lucru;  
c) Secretariatul.  
 

Secţiunea a 2-a  
Plenul 

 Art. 12  (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPTC.  
  (2) Plenul este format din totalitatea reprezentanţilor structurilor ce intră în componenţa CCPTC, 
după cum urmează: câte un reprezentant din partea tuturor structurilor de tineret la nivel local care 
îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 6, cu sau fără personalitate juridică.  

(3) Membrii reprezentanţi în Plen pot fi doar tineri, conform legislaţiei în vigoare.    
Art. 13 Plenul are următoarele atribuţii:  

a) propune Primăriei Muninicipiului Craiova modificarea prezentului Regulament;  
b) stabileşte componenţa comisiilor de lucru;  
c) propune autorității executive și deliberative direcțiile de finanțare pentru activitățile de tineret, în 

conformitate cu legea nr. 350/2006; 
d) adoptă rezoluţii şi recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidenţă în domeniul 

tineretului.  
Art. 14 (1) Plenul se întruneşte o dată pe lună sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este 

necesar, convocarea realizându-se în scris de către Primăria Municipiului Craiova, de către Secretariatul 
CCPTC sau de cel puţin 1/3 dintre membri.  
  (2) Convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea 
datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puţin 3 zile calendaristice 
înainte; convocarea poate fi reprogramată de către Primăria Municipiului Craiova din motive obiective.  
  (3) Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezenţa a 
minimum jumătate plus unu dintre membri, iar la a doua întrunire în prezenţa a minimum 1/3 plus unu 
din numărul membrilor. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru 
o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul CCPTC.  
  (4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitaţi, câte un 
reprezentant din partea oricărei structuri de sau pentru tineret care îşi manifestă interesul de a participa 
la respectiva sesiune, precum şi alte persoane care primesc acest statut în plen; aceştia nu au drept de 
vot şi pot interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de şedinţă.  
 (5) Ședințele sunt prezidate în mod rotativ de către reprezentanții organizațiilor și structurilor 
prevăzute la art. 6 alin. (1). La fiecare ședință se va alege un nou moderator de ședință. 
 Art. 15  (1) Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuţiilor sale.  

(2) Hotărârile plenului se adoptă prin consens. În cazul în care nu poate fi realizat consensul 
hotărârile se vor adopta cu votul majorităţii.  
  (3) Modificarea ROF se face numai cu avizul Plenului, la propunerea a minim 1/3 din membrii 
Plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorităţii.  
 



   

Secţiunea a 3-a 
Comisiile de lucru 

  Art. 16 (1) Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre acestea 
acţionând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în ROF sau stabilit de plen.  
  (2) O comisie de lucru este formată din reprezentanţii aleşi din rândul membrilor plenului.  

(3) Un membru al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de lucru.  
 Art. 17 Comisiile de lucru au ca atribuţie principală elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniile 
de lucru prevăzute în ROF, precum şi în alte domenii considerate prioritare de către plen.  
 Art. 18    Modul de desfăşurare a activităţii Comisiilor se stabileşte de către plen.  

Art. 19   Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înfiinţarea unor comisii 
cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe domenii 
de interes care nu sunt prevăzute în ROF.  
 

Secţiunea a 4-a 
Secretariatul  

Art. 20 Secretariatul este asigurat de către Direcţia Relații Publice și Management Documente 
din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, din acesta făcând parte și un tânăr ales în plen.  
 Art. 21    Secretariatul are următoarele atribuţii:  

a) alcătuieşte procesele-verbale ale sesiunilor plenului;  
b) ţine evidenţa documentelor CCPTC;  
c) convoacă sesiunile de lucru conform Art. 14.  
 

 
Capitolul VI - DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  

 
Art. 22 Prevederile prezentului ROF au la bază Legea tinerilor 350/2006 şi se completază cu alte 

documente legislative în vigoare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

FORMULAR DE ADEZIUNE LA CONSILIUL CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET 
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 
 
Subsemnatul/a ……………………………………………………….. în calitate de 

……………………………………………………………………. al/a:  
 
 Organizației studențești………………………. 
 Organizației neguvernamentale de tineret………………………… 
 Structurii sindicale adresată tinerilor……………………. 
 Structurii patronale adresată tinerilor…………………… 
 Consiliului Județean al Elevilor Dolj 
 Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj 
 Reprezentantul grupului informal de tineret……………………. 

 
cu sediul în localitatea……………………………………, Județul………………………......, 
strada…………………………………………………….., nr…………, bl…………………..., ap………, 
domiciliat/ă în Județul Dolj, localitatea Craiova, str………………………………..., nr………………, 
bl………………….., ap………………, tel……………………., e-mail………………………, legitimat cu 
BI/CI, seria…………………, nr………………, eliberat de…………………….., 
CNP……………………………………………, solicit înscrierea în CONSILIUL CONSULTATIV PE 
PROBLEME DE TINERET al MUNICIPIULUI CRAIOVA.  
 

Declar pe proprie răspundere că datele conținute în acest formular de adeziune sunt corecte și 
pot fi folosite strict pentru uzul intern al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului 
Craiova.( anexez prezentei actele doveditoare celor declarate anterior).  

Declar că am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.  
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