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1. Scrisoare adresată primăriei în urma publicării unui proiect de 

buget ce nu include o alocare bugetară pentru tineri (poate fi 

adaptată și pentru consiliile județene) 
 

Către, 

Primăria Municipiului __________ 

Consiliul Local _________ 

 

În atenția, 

Domnului viceprimar ___________ 

Domnului consilier _____________ 

 

Domnule Viceprimar, 

În urma publicării proiectului de buget al municipiului _________ pe anul ____, 

dorim să vă sesizăm faptul că, în proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului, nu au 

fost alocate fonduri pentru domeniul tineret (clasificația bugetară: 67.02.05.02), fapt ce 

reprezintă o încălcare a dispozițiilor legii tinerilor nr. 350/2006. 

 

“Articolul 28 

(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale 

ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul 

destinat activităţilor de tineret. 

(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea 

activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, 

precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor 

judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale 

respective.” 
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Remarcăm faptul că dispoziția legală nu a fost respectată nici în trecut. 

 

Din aceste considerente, vă rugăm să îndreptați această eroare, și în proiectul final de buget 

pe care îl veți înainte Consiliului Local al Municipiului __________ să fie prevăzute fondurile 

necesare pentru activitățile de tineret.  

 

Pentru municipiul _________, apreciem că sumele pentru activitățile de tineret ar trebui să 

fie în cuantum de: ________ lei.  

 

În cazul în care veți refuza să îndreptați această eroare și veți trimite proiectul de buget fără 

bugetarea corespunzătoare a activităților de tineret, nu vom ezita să solicităm concursul 

instanței de contencios administrativ. De asemenea, vom solicita concursul instanței și în 

cazul în care consiliul local va adopta bugetul fără bugetarea activităților de tineret. În acest 

sens, prezenta scrisoare reprezintă o plângere prealabilă, în temeiul art. 7 din Legea nr. 

554/2004. 

 

Semnătura persoanei responsabile, asociația și celelalte organizații de tineret semnatare 

❖  
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2. Comunicat de presă referitor la lipsa fondului de tineret 
 

Comunicat de presă 

 

Ref.: Tinerii reclamă lipsa fondului de tineret din bugetul orașului/județului _______ 

 

Organizațiile de tineret din ____ atrag atenția autorităților locale din municipiul _______ cu 

privire la nerespectarea legii tinerilor nr. 350/2006 care impune autorităților locale din 

municipiile reședință de județ, precum și autorităților locale județene, instituirea unui fond 

pentru activitățile de tineret. 

 

“Articolul 28 

(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale 

ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul 

destinat activităţilor de tineret. 

(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea 

activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, 

precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor 

judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale 

respective.” 

 

În ultimii ani, atât în bugetul municipiului _________ cât și bugetul județului _______ nu s-a 

prevăzut niciun credit bugetar pentru categoria Tineret, fapt ce reprezintă o încălcare 

flagrantă a dispozițiilor legale, dar și constituționale (art. 49 din Constituție). 
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Tinerii _______ solicită, de îndată, autorităților locale să se conformeze legii și să prevadă în 

bugetele locale pentru anul _____ sume corespunzătoare pentru finanțarea activităților de 

tineret, conform legii. 

 

În caz contrar, aceștia sunt pregătiți și determinați să ceară concursul instanței de 

contencios administrativ pentru restabilirea ordinii de drept. 

 

Exemplu de citat: 

 

“Nealocarea de fonduri pentru activități de tineret reprezintă un afront adus de autoritățile 

locale ale municipiului și județului Constanța tuturor tinerilor constănțeni. Activitatea 

organizațiilor de tineret este strâns legată de existența acestui fond de tineret, derularea 

activității făcându-se într-un mod dificil în lipsa sprijinului autorițătilor locale. Organizațiile 

neguvernamentale de tineret din județul Constanța vor depune toate diligențele pentru ca în 

bugetul pe anul 2016, Consiliul Local Constanța și Consiliul Județean să aloce bani pentru 

activități de tineret.” a declarat președintele Asociației Elevilor din Constanța, Constantin-

Alexandru Manda. 

 

Organizații semnatare: 

❖    

❖    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proiectul „Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor 

publice pentru tineret la nivelul autorităților locale” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 

Fondului ONG în România, și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro). 

 

 

3. Solicitarea unei dezbateri pe proiectul de buget 
 

 

Către, 

Primăria Municipiului _________ 

Consiliul Local ______________ 

 

În atenția, 

Domnului viceprimar __________ 

Domnului consilier ____________ 

Doamnei secretar a unității administrativ-teritoriale ______________ 

 

Domnule Viceprimar, 

 

Subscrisa, Asociația _________, 

 

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003, vă rugăm să organizați o dezbatere publică 

cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului local pe anul ____, în special  

în ceea ce privește aplicarea Legii nr. 350/2006. 

 

“Art. 7 (9) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în 

care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de 

către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.” 

 

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați cine este responsabil pentru relația cu societatea 

civilă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 52/2003. 
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“Art. 7 (7) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, 

responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi 

opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.” 

 

Dorim de asemenea să vă atragem atenția cu privire la obligativitatea respectării legii nr. 

52/2003 în ceea ce privește acordarea cuvântului persoanelor care participă la ședințele 

publice ale organelor colegiale. 

 

“Articolul 9 Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care 

participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe 

ordinea de zi.” 

 

Preferăm primirea răspunsului dumneavoastră prin e-mail la adresele:  

 

Cu deosebit respect, 

 

 

Data 
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4. Adresă către autorități pentru înființarea consiliului consultativ 
 

Către, 

Consiliul Județean/Local ______ 

 

În atenția, 

Domnului vicepreședinte ____________ 

 

Domnule Vicepreședinte, 

 

Subscrisa, Asociația _________, înregistrată în registrul special al asociațiilor și fundațiilor, 

aflat la grefa _________, sub nr. __ din ___, cod de identificare fiscală, cu domiciliul de 

corespondență ales în mun. _______,  str_____ nr. __, jud. ________, în temeiul O.G. 

27/2002, vă înaintăm prezenta 

 

SESIZARE 

 

Având în vedere dispozițiile legii tinerilor nr. 350/2006, Consiliul Județean Constanța are 

obligația de a înființa un consiliu consultativ pe probleme de tineret. 

 

“Articolul 4 

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; 

 

Articolul 10 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi 

condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. 
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(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au 

obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret 

şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale. 

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de 

judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

precum şi consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile 

judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi 

administrativ-teritoriale.” 

 

Așadar, este necesară înființarea unui consiliu consultativ distinct pentru problemele de 

tineret. 

 

De asemenea, în ce privește ghidul pentru aplicare pentru fondurile nerambursabile, 

atribuite conform legii nr. 350/2005, pentru domeniul tineret, vă rugăm să asigurați 

elaborarea acestuia ținând cont de particularitățile legii nr. 350/2006. 

 

Vă anexăm, încă o dată, propunerea noastră pentru regulamentul Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret. 

 

Preferăm primirea răspunsului dumneavoastră prin e-mail la adresele:  

 

Cu deosebit respect, 

 

 

 

Data 
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5. Comunicat pentru înființarea de urgență a consiliilor 

consultative pentru gestionarea fondului destinat tinerilor 
 

 

 

Comunicat de presă 

 

Tinerii cer autorităților locale înființarea de urgență a consiliilor consultative pentru 

probleme de tineret 

 

Organizațiile _______ cer înființarea consiliilor consultative pentru problemele de tineret, în 

conformitate cu prevederile legii nr. 350/2006. 

 

“Articolul 4 

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; 

 

Articolul 10 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi 

condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. 

(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au 

obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret 

şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale. 

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de 

judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

precum şi consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile 

judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile 
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neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi 

administrativ-teritoriale.” 

 

Consiliul Tineretului din România a transmis ambelor autorități ale administrației publice 

locale prin care se realizează autonomia locală o propunere de regulament, după modelul 

Ministerului Tineretului și Sportului. 

 

Solicităm introducerea de urgență pe ordinea de zi a Consiliului Județean și a Consiliului 

Local a unui proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționare a consiliului 

consultativ pe probleme de tineret.  

 

În opinia noastră, interpretând sistematic dispozițiile legii nr. 350/2006, până la înființarea și 

consultarea acestui consiliu consultativ, nu se pot lua decizii privind domeniile în care 

urmează să se acorde finanțare pentru activitățile de tineret. 

 

CONTACT 
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6. Propunere Regulament de organizare și funcționare al 

consiliului consultativ pe probleme de tineret 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

al 

CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET 

   

Capitolul I- DISPOZIŢII GENERALE 

  

Art. 1. – Consiliul Consultativ pe probleme de tineret, denumit în continuare CCPT, 

este structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate jurudică, ce 

funcţionează pe lângă Consiliul Județean Constanța. 

Art. 2. – CCPT îşi desfăşoară activitatea în baza HCJ .................. 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. 3. – CCPT funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte 

elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel 

județean. 

Capitolul II- COMPONENŢĂ 

  

Art. 4. – (1) Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanţi ai structurilor de tineret  

cu activitate la nivelul Județului Constanța, astfel: 

a) Fundaţia Judeţene pentru Tineret; 

b) Organizaţiile studenţeşti; 

c) Organizațiile de elevi; 

d) Structurile sindicale adresate tinerilor; 

e) Structurile patronale adresate tinerilor; 

f) Structurile de tineret ale partidelor politice; 
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g) alte organizaţii neguvernamentale de tineret 

(2) Organizațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții: 

a) să aibă personalitate juridică; 

b) să existe de cel puțin un an și 6 luni; 

(3) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) trebuie să aparțină unor structuri 

sindicale/patronale cu reprezentativitate recunoscută conform legii 62/2011, republicată. 

(4) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. f) trebuie să aparțină unor partide care au participat 

la ultimele alegeri și au obținut unul sau mai multe mandate în consiliul județean. 

(5) Organizațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) trebuie să înplinească cumulativ următoarele 

condiții: 

a) să aibă personalitate juridică; 

b) existe de cel puțin 3 ani; 

c) să reprezinte un grup de tineri bine determinat prin statut. 

 

Art. 5. - (1) Înscrierea în CCPT se va face prin cerere de adeziune scrisă depusă la 

Secretariatul CCPT. 

(2) Prima componență a CCPT se stabilește prin dispoziție a președintelui consiliului 

județean, în urma verificării condițiilor de la art. 4. 

(3) După constituirea CCPT, plenul va admite sau respinge cererile de adeziune a 

organizațiilor și structurile prevăzute la art. 4. Hotărârea de respingere se comunică petentei 

și poate fi atacă în condițiile legii contenciosului administrativ. 

Capitolul III- COMPETENŢE 

 

Art. 6. – (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt următoarele: 

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. 
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(2)   În funcţie de priorităţile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în 

baza hotărârii plenului CCPT. 

  

Capitolul IV-DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STRUCTURILOR 

COMPONENTE 

 

Art. 7. – Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a desemna reprezentanţi delegaţi, cu drept de vot, în cadrul plenului CCPT; 

b) dreptul de a vota, prin reprezentanţii lor, în cadrul plenului CCPT; 

c) dreptul de a propune şi de a participa la activitatea CCPT; 

d) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPT; 

e) dreptul de a se retrage din CCPT; 

f) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru CPT. 

Art. 8. – Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele obligaţii: 

a) obligaţia de a respecta prezentul Regulament; 

b) obligaţia de a desemna reprezentanţi la şedinţele plenare CCPT; 

c) obligaţia de a-şi informa membrii cu privire la problemele  dezbătute în cadrul 

şedinţelor CPT; 

d) obligaţia  de  a  respecta  deciziile  CCPT, 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 CCPT fără a avea un mandat în acest sens; 

g) obligaţia de a-şi anunţa în scris retragerea din CCPT; 

  

Capitolul V- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

  

Secţiunea 1 

Structuri interne 

Art. 9. – Structurile interne ale CCPT sunt următorele: 

a) Plenul; 
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b) Comisiile de lucru; 

c) Secretariatul. 

  

Secţiunea a 2-a 

Plenul 

Art. 10. – (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPT. 

(2) Plenul este format din totalitatea reprezentanţilor organizațiilor structurilor ce 

intră în componenţa CCPT, după cum urmează: câte un reprezentant din partea tuturor 

organizațiilor și structurilor de tineret la nivel județean, care îndeplinesc condițiile 

prevăzute în art. 4, cu sau fără personalitate juridică. 

(3)   Membrii reprezentanţi în Plen pot fi doar tineri, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 11. – Plenul are următoarele atribuţii: 

a) propune Președintelui Consiliului Județean modificarea prezentului 

Regulament; 

b) stabileşte componenţa comisiilor de lucru; 

c) propune Consiliului Județean 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. 12. – (1) Plenul se întruneşte o dată pe lună sau în sesiune extraordinară ori de 

câte ori este necesar, convocarea se va face în scris de către Președintele Consiliului 

Județean Constanța, de către Secretariatul CCPT sau de cel puţin 1/3 din membrii cu drept 

de vot. 

(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 Consiliul Județean Constanța din motive obiective. 

(3)   Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în 

prezenţa a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire 

în prezenţa a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în 

care nu se întruneşte cvorumul  necesar,  sesiunea  se  va  amâna  pentru  o  dată  ulterioară,  

ce  va  fi  comunicată  de Secretariatul CCPT. 
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(4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitaţi, 

câte un reprezentant din partea oricărei structuri de / pentru tineret care îşi manifestă 

interesul de a participa la respectiva sesiune, precum şi alte persoane care primesc acest 

statut în plen, cu aprobarea Plenului; aceştia nu au drept de vot şi pot interveni în dezbateri 

numai cu acordul conducătorului de şedinţă. 

(5)   Reprezentanţii Consiliului Județean Constanța şi Direcţiei Judeţene pentru 

Sport şi Tineret Constanța sunt participanţi de drept la şedinţele plenului. 

(6) Ședințele sunt prezidate în mod rotativ de către reprezentanții organizațiilor și 

structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) cu excepția reprezentanților partidelor politice. La 

fiecare ședință se va alege un nou moderator de ședință. 

Art. 13. - (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 cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul 

majorităţii. 

  

Secţiunea a 3-a 

Comisiile de lucru 

Art. 14. – (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. 15. – 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. 16. – Modul de desfăşurare a activităţii Comisiilor se stabileşte de către plen. 

Art. 17. – 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. 
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Secţiunea a 4-a 

Secretariat

ul 

Art. 18. – Secretariatul este asigurat de către Direcţia Generală de Administrație 

Publică, Juridică din cadrul Consiliului Județean Constanța. 

Art. 19. – Secretariatul are următoarele atribuţii: 

a)   alcătuieşte procesele-verbale ale sesiunilor plenului; 

b)   ţine evidenţa documentelor CCPT; 

c)   convoacă sesiunile de lucru conform Art. 13. 

  

Capitolul IV 

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI 

FINALE 

  

 

Art. 20. – Prevederile prezentului ROF au la bază Legea tinerilor 350/2006 şi se 

completază cu alte documente legislative în vigoare. 

 

 

 


