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EXPUNERE DE MOTIVE 
privire înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, 

precum și aprobarea 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, în temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 
proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni, precum 
și ale art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, care statuează faptul că dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local 
aparţine consilierilor, primarului, viceprimarilor şi cetăţenilor, în condiţiile legii, propunem inițierea 
procesului de consultare publică premergător adoptării de către Consiliul Local a hotărârii privind 
constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, precum și 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri. 
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