
Amendamente	la	Regulamentul	Consiliului	Consultativ	pe	Probleme	de	
Tineret	al	municipiului	Bacău,	propus	prin	proiectul	de	HCL	nr.	30/2016,	
	

domnilor	Ilie	Bîrzu,	Radu	Ababei,	Iulian	Stoican,	Ștefan	Stanciu,	Diaconu	Laurențiu	Novac	
	
Art.	1:	CCPT	să	funcționeze	nu	doar	pe	lângă	Primăria	Bacău,	ci	și	pe	lângă	
Consiliul	Local	Bacău	
Art.	3:	adăugarea	Consiliului	Local	Bacău	
	
Art.	4	alin.	(1):	
-	eliminarea	președinților	și	specificarea	numai	a	tipurilor	de	organizații,	
urmând	ca	acestea	să	decidă	în	nume	propriu	pe	cine	deleagă	la	ședințele	CCPT;	
-	la	litera	e,	eliminarea	Consiliului	Județean	al	Elevilor,	întrucât	acesta	nu	are	
personalitate	juridică	(se	încalcă	art.	10	din	Legea	tinerilor	care	prevede	
prezența	în	acest	consiliu	a	organizațiilor	neguvernamentale,	deci	cu	personalitte	
juridică),	și	înlocuirea	cu	"organizații	de	elevi";	
-	eliminarea	reprezentanților	grupurilor	informale	recunoscute	de	Primăria	
Bacău	(încalcă	art.	10	din	Legea	tinerilor,	iar	procedura	de	recunoaștere	de	către	
Primăria	Bacău	în	acest	caz	nu	este	cunoscută);	
-	la	litera	i,	fraza	"alte	persoane	reprezentative	pentru	tineri"	să	fie	înlocuită	cu	
"alte	organizații	neguvernamentale	de	tineret"	
	
-	adăugarea	literei	j,	care	să	prevadă	prezența	organizațiilor	de	tineret	naționale	
care	au	filiale	sau	reprezentanți	în	municipiul	Bacău.	
	
Adăugarea	a	4	alineate	la	art.	4	care	să	reglementeze	condițiile	în	baza	cărora	
organizațiile	pot	adera	la	CCPT,	pentru	a	preveni	confuziile:	
	
(2) Organizațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) b) și e) trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 
a. să aibă personalitate juridică; 
b. să aibă activitate în interesul tinerilor în ultimele 6 luni; 
c. să își manifeste voința. 
(3) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) trebuie să aparțină unor structuri 
sindicale/patronale cu reprezentativitate recunoscută conform legii 62/2011, 
republicată. 
(4) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. h) trebuie să aparțină unor partide care au 
participat la ultimele alegeri și au obținut unul sau mai multe mandate în consiliul 
local. 
(5) Organizațiile prevăzute la alin. (1) lit. i) trebuie să înplinească cumulativ 
următoarele condiții: 
a. să aibă personalitate juridică; 
b. existe de cel puțin 2 ani; 
c. să reprezinte un grup de tineri bine determinat prin statut. 

Adăugarea	a	două	alineate	la	art.	5	care	să	reglementeze	mai	clar	procedura	
de	înscriere	și	formare	a	CCPT:	
	
(2) Prima componență a CCPT se stabilește prin dispoziție a primarului, 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. 
 
La	art.	6	alin.	(1),	separarea	participării	și	a	voluntariatului	în	două	domenii	
distincte	sau	adăugarea	unui	nou	domeniu	intitulat	democrație	sau	reprezentare	
(pentru	reprezentanții	elevilor	și	studenților	din	municipiu);	
	
Modificarea	alin.	2	de	la	art.	10:	Plenul este format din totalitatea reprezentanţilor 
structurilor ce intră în componenţa CCPT, după cum urmează: câte un reprezentant 
din partea tuturor organizațiilor și structurilor de tineret la nivel local, care 
îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 4, cu sau fără personalitate juridică.	
 
Introducerea unui nou alineat la art. 10: 4) Membrii reprezentanţi în Plen pot fi doar 
tineri, conform legislaţiei în vigoare. 
 
La art. 11, adăugarea a două noi alineate: 
- (4) propune Primarului și Consiliului Local direcțiile de finanțare pentru activitățile 
de tineret, în conformitate cu legea nr. 350/2006; 
- (5) desemnarea unui reprezentant al CCPT pe lăngă Comisia de evaluare și 
derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local 
al municipiului Bacău pentru domeniul tineret, cu rol de observator; 
 
Modificarea alin. 5 de la art. 12: Reprezentanţii Primăriei Municipiului Bacău, ai 
Consiliului Local al municipiului Bacău şi ai Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 
Tineret Bacău sunt participanţi de drept la şedinţele plenului, fără drept de vot. 
 
Adăgurarea a trei noi alineate la art. 12: 
- (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. 
- (7) Ședințele sunt publice, participarea cu rol de spectatori a tinerilor interesați 
fiind liberă; 
- (8) Ședințele pot fi înregistrate, fotografiate și transmise în direct fără un acord 
prealabil al CCPT. 
 
Modificarea art. 13 astfel încât modificarea ROF să se facă cu avizul plenului, la 
propunerea a 1/3 din membrii cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este 
necesar votul majorității. 
 
+ lipsește un alineat de la art. 13! 
 
Adăugarea la art. 19 a două noi alineate: 
- (4) are obligația de a pune la dispoziție un spațiu conform pentru desfășurarea 
întâlnirilor CCPT. 
- (5) redactează, după fiecare ședință, minuta întâlnirii, pe care o publică pe site-ul 
Primăriei Municipiului Bacău în termen de 10 zile de la data ședinței 
 
Mulțumim,	Coaliția	Tineri	pentru	Democrație	Bacău!	


