
   

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea înființării Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului 
Craiova, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri  

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere expunerea de motive nr. _________/_____2019 și Raportul Direcției Relații 

Publice și Management documente nr. ________/_____2019, prin care se propune înființarea 
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, precum și aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri; 

În conformitate cu prevederile art. 3, art. 4 lit. b, lit. c și lit. e, art. 10 din Legea nr. 350/2006 a 
tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a şi d, art.45, alin.2 lit.a, art.61 alin.2  şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRÂȘTE 
 
 
 

Art.1 Se aprobă înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului 
Craiova; 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe 
Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să stabilească prin dispoziție componența 
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, la data constituirii, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe 
Probleme de Tineret al Municipiului Craiova;  

Art.4 Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova va fi consultat la 
elaborarea regulamentelor Consiliului Local Craiova pentru finanţarea activităţilor pentru tineret şi a 
altor actelor de autoritate care privesc activităţi pentru tineret;  

Art.5 Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică 
Locală, Direcţia Relații Publice și Management Documente vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

MIHAIL GENOIU 

AVIZAT, 
SECRETAR 

NICOLETA MIULESCU 
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