ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 216/08.08.2022
privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret al Sectorului 6
și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

Având în vedere Referatul de aprobare al domnilor Consilieri Locali U.S.R.
Alexandru Valeriu Gâdiuță, Marius Ionel Ungureanu și Gicu Zainea și Raportul de specialitate al
………………., nr. …., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. …
și nr. …;
Ținând seama de:
Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003;
●
Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificarile si completările ulterioare;
●
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l) și alin. (4),
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂȘTE:
Art. l. Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret
Sector 6, organism consultativ, fără personalitate juridică, în scopul participării tinerilor
la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului la nivelul Sectorului 6
al Municipiului București.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ
pentru Probleme de Tineret Sector 6, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Se desemnează domnul/doamna……………ca reprezentant al Consiliului Local în
cadrul Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret Sector 6.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate și persoanele desemnate vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,
în termenul prevăzut de lege.
INIȚIATORI PROIECT
Consilieri Locali U.S.R.,
Alexandru Valeriu Gâdiuță
Marius Ionel Ungureanu
Gicu Zainea

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon

CONSILIUL LOCAL
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149,
SECTOR 6 BUCUREȘTI
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO
WWW.PRIMARIE6.RO

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ
pentru Probleme de Tineret al Sectorului 6 și aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcţionare

Având în vedere prevederile legale în vigoare:
⮚
Constituţia României – Art. 49 alin. (5) - Autorităţile publice au obligaţia să
contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică,
socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.
⮚

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare: Art. 155 Atribuţiile primarului, alin. (5), în exercitarea atribuţiilor privind
serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local, Primarul ia măsuri pentru
organizarea executării și executarea în concret a activităţilor din domeniile: educaţie,
servicii sociale, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situaţii de urgenţă,
protecţia și refacerea mediului, dezvoltare urbană, etc..
⮚

Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 3 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.
 ART. 4 Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale:
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.

 ART. 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 neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul
respectivei unităţi administrativ teritoriale.
 ART. 20
Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, încurajează activitatea de
voluntariat în rândul tinerilor prin:
a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, care asigură condiţii
pentru participarea tinerilor la acţiuni de voluntariat în domenii de interes public,
conform legii.
 ART. 27
Pentru finanţarea activităţii publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea
bugetului de stat sumele corespunzătoare.
 ART. 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.
(1^1) Consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot constitui anual,
în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret.
⮚

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

republicată:
ART. 2 – printre principiile care stau la baza acestei legi este și lit. b) consultarea
cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul
de elaborare a proiectelor de acte normative.
Motivul emiterii actului normativ este creșterea gradului de transparenţă,
eficienţă și responsabilitate în actul de guvernare locală, prin promovarea implicării
tinerilor în procesul de luare a deciziilor. Ne propunem o colaborare mai strânsă cu
aceștia prin constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret Sector 6
care să funcţioneze pe lângă Primăria Sectorului 6.
Impactul socio-economic vizează crearea cadrului unui dialog structurat
pentru elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice, a programelor și
proiectelor în domeniul tineretului, la nivelul sectorului 6. Considerăm că implicarea
activă și reală a tinerilor poate contribui la îmbunătăţirea actului administrativ.
Tinerii sunt o sursă de idei și aspiraţii care trebuie sprijinite, încurajate și valorificate.

Este necesară promovarea cetăţeniei active în rândul lor, cu atât mai mult cu cât
există deja studii sociologice care confirmă că această categorie socială se simte slab
reprezentată și consideră că are o influenţă scăzută asupra instituţiilor publice.
Aceste aspecte determină o lipsă de implicare în viaţa publică, dorinţa pronunţată
de emigrare, lipsa încrederii în instituţii și organizaţii, o slabă informare și dezinteres
cu privire la drepturile și obligaţiile constituţionale și legale.
Din cadrul Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret vor putea face
parte reprezentanţi ai structurilor de tineret care își desfășoară activitatea la nivelul
Sectorului 6 și anume: organizaţii studenţești, organizaţii de elevi, organizaţii
neguvernamentale de și pentru tineret, structuri sindicale și patronale adresate
tinerilor, alte grupuri informale de tineret care pot dovedi implementarea unor
proiecte civice utile comunităţii locale.
Consiliul va fi constituit și va funcţiona în baza unui Regulament de Organizare
și Funcţionare, reprezentând o ”platformă” ce va permite tinerilor să devină activi în
mod organizat, să vorbească despre nevoile şi interesele lor la nivel local și să
influenţeze politicile publice în domeniu. Iniţiativele tinerilor reprezintă un vector de
dezvoltare ce trebuie încurajat și susţinut, iar Consiliul va contribui la dezvoltarea
dialogului dintre autoritatea publică locală şi tineri, prin facilitarea înţelegerii
procesului legislativ în rândul tinerilor, promovarea de concepte şi tehnici inovative
de implicare şi participare, crearea de structuri şi strategii în domeniul politicilor de
tineret, promovarea cetăţeniei active şi conştientizarea de către tineri a rolului lor
major în conturarea viitorului comunităţii.
Activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de acte normative vor consta în publicarea și promovarea hotărârii pe
canalele media de care primăria dispune.
Măsurile de implementare includ numirea de către Consiliul Local a unui
reprezentant cu vârsta de maximum 35 de ani în plenul acestuia alături de
constituirea Secretariatul Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret care va
fi asigurat de către angajaţi ai structurilor din cadrul aparatului propriu al Primarului
Sectorului 6, numiţi prin Dispoziţie a acestuia.
Luând în considerare cele mai sus precizate și ţinând seama de importanţa și
necesitatea implicării tinerilor în realizarea politicilor publice în domeniul tineretului,
propunem promovarea proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului
Consultativ pentru Probleme de Tineret al Sectorului 6 și aprobarea Regulamentului
de Organizare și Funcţionare.

Consilieri locali U.S.R.,
Alexandru Valeriu Gâdiuţă
Marius Ionel Ungureanu
Gicu Zainea

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149,
SECTOR 6 BUCUREȘTI
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO
WWW.PRIMARIE6.RO

RAPORT DE SPECIALITATE
privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret al Sectorului 6
și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare

Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării considerentelor,
motivării și circumstanţelor de natură juridică, reţinem următoarele:
Ţinând cont de prevederile:
o

Art. 49 alin. (5) din Constituţia României, republicată;

o

Art. 155 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare;
o

Art. 3, art. 4, art. 10, art. 20, art. 27 și art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările

și completările ulterioare;
o

ART. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

republicată;
o

Referatul de aprobare al Consilierilor locali U.S.R;

Pentru considerentele legale expuse mai sus în scopul responsabilizării tinerilor în ceea ce
privește identificarea și soluţionarea propriilor probleme, prin prezentare în faţa consiliului local de
sector și altor autorităţi locale, a recomandărilor cu privire la activităţile de tineret și problemele cei
afectează, totodată și pentru formarea unui mediu în care tinerii se pot exprima și dialoga între ei și
cu administraţia publică locală, cu factorii de decizie, în problemele care îi interesează, consider că
proiectul respectă prevederile legale aplicabile acestui domeniu specific de activitate astfel că,
propun proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de
Tineret al Sectorului 6 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare pentru analiză,
dezbatere și aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6, municipiul București.

Compartimentul juridic și contencios administrativ
Consilier juridic,
Adrian Radu Apostolescu

