
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea înființării Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018;   

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înființării 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a Regulamentului 

de Organizare și Funcționare al acestei structuri; 

 -  raportul de specialitate nr. 2684/09.02.2018 al Direcției gestionarea patrimoniului - 

Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

- Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 

municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 
  

 Art. 1. Se aprobă înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului 

Alba. 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, conform anexei - parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să stabilească prin 

dispoziție componența Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului  de organizare și funcționare al Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba. 

 Art. 4. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al judeţului Alba va fi consultat la 

elaborarea regulamentelor Consiliului Judeţean Alba pentru finanţarea activităţilor pentru 

tineret şi a altor acte normative care privesc activităţi pentru tineret. 

 Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6.  Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției 

juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, 

sport şi învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          INIŢIATOR,                                                 AVIZAT, 

       CONSILIER JUDEŢEAN,           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                               Marius-Nicolae CETERAŞ                    Vasile BUMBU 

                                                                                                       

Înregistrat cu nr. 40 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA   

CONSILIUL JUDEŢEAN 

  

  

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înființării Consiliului Consultativ  

pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a  

Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri 

  

 

  

 Într-o societate civilă deschisă, bazată pe drepturile omului și libertatea exprimării, 

opinia tinerilor este foarte importantă, aceştia constituind o resursă pentru reînnoirea 

permanentă a societăţii democratice.  Prin participarea tinerilor la luarea deciziilor care îi 

privesc în mod direct  pot fi rezolvate problemele cu care ei se confruntă. 

 Acesta trebuie să fie unul din principiile de bază ale politicilor în domeniul tineretului, 

motiv pentru care a fost reglementat de Legea nr. 350/2006 a tinerilor, care prevede că 

administraţiile publice locale au obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul 

adecvat desfăşurării acesteia. 

 Conform prevederilor art. 4 lit. e din Legea nr. 350/2006 a tinerilor unul din principiile 

de bază ale politicilor în domeniul tineretului 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.  

 Consider de aceea necesară constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, 

structură consultativă fără personalitate juridică, care să funcţioneze pe lângă Consiliul 

Judeţean Alba, pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea 

aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local, drept pentru care propun 

Consiliului Judeţean Alba, spre dezbatere și aprobare, constituirea Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret  şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 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 judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 40 din 1 februarie 2018 

  

  

  

CONSILIER JUDEŢEAN, 

Marius-Nicolae CETERAŞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Nr. 2684/09.02.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a Regulamentului de Organizare  

și Funcționare al acestei structuri 
  

 Legea nr. 350/2006 a tinerilor reglementează cadrul  juridic necesar asigurării de condiţii 

adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. 

Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, 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. 

Potrivit art. 4 lit. b, c şi e din aceeaşi lege, politicile în domeniul tineretului au la bază, ca 

principii generale: 

- 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; 

- sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în 

vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; 

    - 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. 

  Potrivit art. 10 alin. 1 din aceeaşi lege autorităţile administraţiei publice locale şi 

judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea 

deciziilor din domeniul tineretului, iar alin. 3 prevede că 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. 

 Organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului 

Alba se va stabili printr-un Regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba, şi va fi 

constituit pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării 

politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 5 lit. 

a pct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit căruia consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

tineretul, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 

 

Director executiv, 

Ioan BODEA 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba  nr. 40/1 februarie 2018 
 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 

CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET 

AL JUDEȚULUI ALBA 

 

 

 

Capitolul I  

Dispoziții generale 

 

Art. 1. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, este structură 

consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă 

Consiliul Judeţean Alba. 

Art. 2. Temeiul legal care stă la baza constituirii, organizării și funcționării Consiliul 

Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba îl constituie prevederile înscrise în: 

 CARTEA ALBĂ A COMISIEI EUROPENE UN NOU ELAN PENTRU 

TINERETUL EUROPEAN; 

 STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE TINERET 2015-

2020;  

 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; 

 art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi 

a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba îşi desfăşoară 

activitatea în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba prin care se aprobă înfiinţarea acestei 

structuri, precum şi a prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

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. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba reprezintă forul 

consultativ de pe lângă Consiliul Judeţean Alba care funcţionează pe baza dialogului 

structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în 

domeniul tineretului la nivel judeţean. 



 

Capitolul II  

Componența Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

 

Art. 6. (1) Din cadrul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului 

Alba pot face parte reprezentanţi ai structurilor de și pentru tineret cu activitate la nivelul 

Judeţului Alba, astfel: 

a.) fundaţii pentru tineret, organizații neguvernamentale de și pentru tineret, precum şi 

organizaţii federative ale tinerilor; 

b.) organizaţiile studenţeşti;  

c.) Consiliul Judeţean al Elevilor Alba; 

d.) structurile sindicale adresate tinerilor; 

e.) structurile patronale adresate tinerilor; 

f.) Consiliile Consultative pe Probleme de Tineret care sunt înfiinţate legal şi 

funcţionează la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba; 

      (2) De asemenea pot face parte din cadrul Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret al Județului Alba și alte persoane reprezentative pentru tineri, care au 

performat la nivel naţional sau internaţional în diverse domenii de activitate (educaţie, cultură, 

sport, sănătate, antreprenoriat, voluntariat, etc.); 

        (3) Organizațiile prevăzute la alin. 1 lit. a și lit. b trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiții: 

 a.) să aibă personalitate juridică; 

 b.) să existe şi să aibă activitate în interesul tinerilor de cel puțin 12 luni; 

 c.) să îşi manifeste dorinţa și interesul de a face parte din CCPT 

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

structuri sindicale/patronale cu reprezentativitate recunoscută conform Legii nr. 62/2011 a 

dialogului soacial, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

         (5) Persoanele prevăzute la alin. 2 vor fi propuse de preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba şi aprobate de Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba. 

          (6) Reprezentanții organizațiilor, structurilor sau a grupurilor reprezentate 

trebuie să fie tineri, în sensul prevederilor art. 4 lit. a din prezentul regulament. 

 Art. 7. (1) Înscrierea în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

se va face prin cerere scrisă depusă la Secretariatul acestui consiliu, însoţită de documentele 

doveditoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6. 

   (2) Prima componență a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba se stabilește prin dispoziție a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în urma 

verificării condițiilor prevăzute la art. 6, pe baza desemnării unor persoane reprezentative 

pentru fiecare dintre categoriile de reprezentanţi prevăzute la art. 6 alin. 1, care îşi 

nominalizează membri şi transmit datele de contact ale acestor persoane preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament. 

   (3) După constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba, plenul va admite sau respinge cererile de adeziune a organizațiilor și structurile 

prevăzute la art. 6. alin. 1 lit. a, lit. b, lit. d și lit. e. Hotărârea de admitere/respingere se 

comunică petentei și poate fi atacată în condițiile legii contenciosului administrativ. 

   (4) Reprezentanţii prevăzuţi la art. 6 alin. 1 lit. c, lit. f devin membri de drept ai 

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba începând cu prima şedinţă a 

plenului Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba după data depunerii 

cererii de adeziune la această structură. 

 

Capitolul III  

Competențele Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

 

 Art. 8. (1) Principalele domenii de lucru abordate de Consiliul Consultativ pe Probleme 

de Tineret al Județului Alba sunt următoarele: 

 a.) cultură; 

 b.) educaţie şi formare; 

 c.) orientare în carieră și ocuparea forţei de muncă; 



 d.) participare şi activităţi de voluntariat; 

 e.) sport de masă şi manifestări sportive pentru tineret; 

 f.) sănătate şi mediu; 

 g.) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii; 

 h.) combaterea migraţiei tinerilor din judeţul Alba; 

 i.) antreprenoriat economic și/sau social 

    (2) În funcţie de priorităţile stabilite, Consiliul Consultativ pe Probleme de 

Tineret al Județului Alba poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului acestui 

consiliu. 

 

Capitolul IV 

Drepturile și obligațiile structurilor componente 

 

 Art. 9.  Structurile cu reprezentare în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba au următoarele drepturi: 

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

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

 b.) dreptul de a vota, prin reprezentanţii lor, în cadrul plenului Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

 c.) dreptul de a propune şi de a participa la activitatea Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret al Județului Alba; 

 d.) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea Consiliului Consultativ pe Probleme 

de Tineret al Județului Alba; 

 e.) dreptul de a se retrage din Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului 

Alba; 

 f.) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru ale Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Județului Alba. 

 Art. 10. Structurile cu reprezentare în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba au următoarele obligaţii: 

 a.) obligaţia de a respecta prevederile prezentului Regulament; 

 b.) obligaţia de a desemna reprezentanţi la şedinţele plenare ale Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

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

şedinţelor Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

 d.) obligaţia de a respecta deciziile Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba, 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 Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba fără a avea un mandat în acest sens; 

 g.) obligaţia de a-şi anunţa în scris retragerea din Consiliul Consultativ pe Probleme de 

Tineret al Județului Alba; 

 h.) obligația de a nu absenta nemotivat la mai mult de două întâlniri consecutive. 

 

Capitolul V 

Structura organizatorică a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba  

Secţiunea I 

Structuri interne 

 

Art. 11. Structurile interne ale Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba sunt următorele: 

a.) Plenul; 

b.) Comisiile de lucru; 

c.) Secretariatul. 

Secţiunea a II-a 

Plenul 

 

Art. 12. (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba. 



   (2) Plenul este format din: 

a.) totalitatea reprezentanţilor organizațiilor structurilor care intră în componenţa 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, după cum urmează: câte un 

reprezentant din partea tuturor organizațiilor și structurilor de tineret la nivel local, care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. 1 lit. a - f, cu sau fără personalitate juridică; 

b.) reprezentanţii propuşi de preşedintele Consiliulul Judeţean Alba conform 

prevederilor art. 6 alin. 2.   

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

vigoare. 

Art. 13. Plenul are următoarele atribuţii: 

a.) propune Consiliului Judeţean Alba modificarea prezentului Regulament; 

b.) stabileşte componenţa comisiilor de lucru; 

c.) propune Consiliului Judeţean Alba direcții de finanțare pentru activitățile de tineret, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2006 a tinerilor; 

d.) adoptă rezoluţii şi recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidenţă în 

domeniul tineretului. 

Art. 14. (1) Plenul se întruneşte trimestrial sau în sesiune extraordinară ori de câte ori 

este necesar. Convocarea se va face în scris sau prin mijloace electronice care permit  

evidența trimiterii și primirii convocatorului, de către un reprezentant al Consiliului Judeţean 

Alba, desemnat în acest sens de către Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de 

Tineret al Județului Alba 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 

Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, 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 Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului 

Alba. 

   (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 moderatorului de şedinţă. 

   (5) Reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba, ai instituțiilor subordonate 

Consiliului Judeţean Alba, consilierii judeţeni, reprezentanţii Direcției Judeţene pentru 

Tineret şi Sport Alba şi ai Casei de Cultură a Studenţilor Alba Iulia pot participa de drept la 

şedinţele plenului, fără drept de vot. 

   (6) 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 Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

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) Transmiterea către Consiliul Judeţean Alba a propunerii de modificare a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret 

al Județului Alba 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 membrilor desemnați. 

 

Secţiunea a III-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 Regulamentul de Organizare și 



Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 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 Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, 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 Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba. 

 

Secţiunea a IV-a 

Secretariatul 

 

Art. 20. Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

este asigurat de către Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, 

sport şi învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 21. Secretariatul are următoarele atribuţii: 

a.) alcătuieşte procesele-verbale ale sesiunilor plenului; 

b.) ţine evidenţa documentelor Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba; 

c.) efectuează procedurile de convocare a sesiunilo de lucru conform prevederilor 

art. 14 din prezentul regulament. 

 

Capitolul IV 

Dispoziții tranzitorii și finale 

 

Art. 22. Prevederile prezentului Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba se completază cu alte 

documente legislative în vigoare. 

 

 

                          INIŢIATOR,                                                 AVIZAT, 

       CONSILIER JUDEŢEAN,           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                               Marius-Nicolae CETERAŞ                    Vasile BUMBU 


