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RAIoNub сАlДRАýI
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIoNuL cArAKa;t
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DECIZIE Nr. 06/13

Din 23 septembrie 2016

,,Сu privire la constituirea Consiliului Local al Тiпеrilоr din oraýul Сilйrа9i"

in temeiu1 дrt. 14(з) 9i 19(3) din Legea privind administralia publicб 1осаlй Nr,

436-ХИ din 28. |2,2006;

in scopul identificбrii intereselor, necesit6lilor qi рrоЬlеmеlоr copiilor qi tinerilor

din comunitate, deгrnirea in соmuп cu autoritatea public6, loca16 а politicilor locale

de tineret, participarea la realizarea planului 1оса1 de acliuni in domeniul

tineretului

Consiliul orбqenesc DECIDE:

1. Se constituie Consiliului Local al Tinerilor din oragul Сбlйrаqi.

2. Se арrоЬб Regulamentul de activitate а1 consiliului (апехй).

3. Executжeaprezentei decizii se pune in sarcina viceprimarului ora;ului.

4. Controlul indeplinirii prezentei decizii Se рuпе in Seama comisiilor
consultative de specialitate.

PREýEDINTELB ýEDINf EI;

SECRETARUL CONSI

Vasile CiLCA

/) Ecaterina MELNIC

"/ г Ecaterina MELNICSECRETARUL COГ{SILI



aprobat рriп decizia пr.6/] 3

diп 23.09.2016

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL TINERILOR

DIN ORAýUL сАLАкдýl
I. Introducere.
дrt. 1 Consiliul Local al Tinerilor din or. Сйlйrаgi este о fоrmб de reprezentare qi

imputernicire а tinerilor pentru asigurarea participarii in procesele de luаrе а

deciziilor 1а nivel local.
Att.2 Membrii Consiliului - consilierii sunt tineri cu virsta cuprinsй intre 14-30 ani,

саrе doresc sй se implice la luаrе а deciziilor 1а nivel local.

дrt. 3 Consiliul actiyeazdin baza Conven{iei oNU cu privire 1а Drepturile
Copilului, Cartei Europene cu privire la participarea tinerilor la viala comunitйlilor

1осЬlе 9i regionale, Constituliei Republicii Moldova, Legii cu privire 1а tineret,

Strategiei pentru tineret, Legii cu privire 1а drepturile copilului.
Art. 4 Consiliul se conduce in activitatea sa de actele normative аlе Ministerului
Educaliei qi Tineretului, autoritйlilor publice 1осаlе qi prezentul regulament.
Дrt. 5 Consiliul este recunoscut prin decizia autoritйlii publice 1осаlе drept organ

consultativ iп рrоЬlеmеlе tinerilor.
дrt. б consiliul poate semna acorduri de соlаьоrаrе qi сu alli actori sociali:

organizalii de tineret, ONG - uri, institulii similare din !аrй qi de peste hotarele ei.

II. Principii de activitate ale Consiliului.
дrt. 7 Дctivitatea Consiliului este bazatd ре urmйtоаrеlе principii:

Transparenta _ toate activitalile consiliului sunt aduse la cunoqtinla tinerilor din
comunitate;
Oportunitй{i egale - Consiliul implicб tineri, indiferent de virst6, statut social sau

economic, sex, stare de sйnйtate, etnie, сulturй, religie, convingeri sau alte diferen{e

in planificarea, desйgurarea 9i evaluarea activitйlilor;
Dezvoltarea parteneriatelor - activitйlile Consiliului se realizeazб iп соlаЬоrаrе cu

autoritйlile publice locale qi al{i actori sociali din comunitate 9i din afara ei;

incurajrea participйrii tinerilor Consiliul incurajeazй activitйli аlе tinerilor,
desйqurate pebazб de voluntariat.
III. Constituirea 9i atribu{iile Consiliului.
Art.8 Consiliul Local al Tinerilor or. Сйlйrаgi, este constituit din consilieri, ale;i
potrivit Legii electorale privind alegerea Consiliul Local al Copiilor gi Tinerilor.
Art. 9 Durata mandatului de consilier este de 4 ani, similar cu al consilierilor
orй9ene9ti .

Art. l0 Consiliul аrе urmйtоаrеlе atribu{ii principale:
. identificarea intereselor, necesit1lilor qi рrоьlеmеlоr copiilor qi tinerilor din



comunitate;
. definirea in comun cu autoritй{ile publice locale а politicilor locale de tineret;
. participarea la realizarea Planului local de acliuni in domeniul tineretului;
. sustinerea 9i acordarea consultanlei tinerilor саrе чоr sб se asocieze in grupuri de

iniliativб;
. determinarea structurii gi alegerea organelor de conducere ale consiliului, alegerea

primarului, viceprimarilor qi secretarului;
. арrоЬаrеа Regulamentului de func{ionare а Consiliului;
. арrоьаrеа bugetului qi modului de fоrmаrе, administrare, intrebuin{are 9i executare

а acestuia;
. administrarea patrimoniului Consiliului;
. stabilirea relaliilor de соlаЬоrаrе cu alte Consilii similare;
. organizarea alegerilor unui nou Consiliu, 1а expirarea mandatului.
IV. Struсturа. Сопduсеrеа.
Дrt. 1l Nu mai tirziu de 10 zile duрй constituire, Consiliul va alege primarul,

viceprimarii gi secretarul.
Аrt. 12 Consilierii activeazdiп comisii de specialitate, dupa necesitate:

1. Comisia ,,Tineri pentru Educalie"
2. Comisia,,Culturй 9i Sport"
3. Comisia,,Asisten{й Socialй 9i Voluntariat"
4. Comisia,,Mediu 9i Turism"
5. Comisia,,Mass-media qi Relalii cu publicul"
Art. 13 Рrimаrчl este ales de сйtrе Consiliu prin vot secret.Va fi declarat ales
candidatul саrе va obline jumбtate plus unu din пumёrul voturilor
consilierilor.
Art. 14 Principalele atribulii ale рrimаrului sunt:
. rерrеziпtй Consiliul in fala autorita1ilor legale;
. poate рrорuпе Consiliului consultarea copiilor prin referendum, cu privire la
problemele de inters deosebit;
. сопчоасй qi stabileqte ordinea de zi а gedinlelor Consiliului;
. asigurй respectarea prezentului regulament;
. asigurй aplicarea hotйririlor Consiliului;
. чеrifiсй incasarea gi folosirea fondurilor;
. controleazё, acttvitatea consiliului gi а comisiilor;
. indepline;te alte atribu}ii stabilite de Consiliu.
Аrt.15 Viceprimarul este ales de Consiliu prin vot secret gi сu о majoritate
simрlй de voturi, poate inlocui primarul in lipsa lui, rйspund de activitatea
Comisiilor de specialitateo de rароаrtеlе de activitate ale Consiliului.
Art. 1б Secretarul este ales de consiliu prin vot secret, cu о majoritate
simplё de voturi, cite unul dintre reprezentanlii instituliilor preuniversitare. Sarcinile



principale ale sесrеtаrчlui sunt:

. ununta membrii Consiliului gi asigurй prezenla lor la qedinle;

. redacteazЁ procesul - verbal al gedinlelor;

. asigurй efectuarea lucrйrilor de secretariat;

. .rrrйеrе qi consemneazбvoturile in timpul qedinlelor;

. чеrifiсй iemeinicia motivёrii absenlelor consilierilor;

. alte atribulii stabilite de Consiliu.
V. ýedin{ele Consiliului Local al Tinerilor
дrt. l7 Consiliul se intrunegte in qedin{a ordinarй lunar, la convocarea рrimаrului,

Consiliul se poate intruni qi'in gedinle extraordinare, ori de cite ori este necesar, la

decizia primarului sau а cel pulin о treime din пumбrul consilierilor.

Convocarea Se face cu cel pulin З z\|e inaintea qedinlei.

дrt. 18 ýedin{ele Consiliului sunt deliberative cu prezenla а2lЗ dinnumйrul total de

consilieri.
Art. 19 Deciziile Consiliului se adoptЁ cu simpla majoritate а voturilor

Consilierilor prezen{i la gedin{й.

дrt. 20 Ре peiioada bandatului, Consiliul prezintб rароаrtе obligatorii дduпЁrii

gепеrаlе а tinerilor:
о La inceputul mandatului consilierilor (duрй б luni de activitate);

о Dupб fiecare an de activitate;
r La sfirgitul mandatului

in са, de necesiиte, Дduпаrеа gепеrаlй а tinerilor poate fi сопчосаtй mai des,

Art.21 ýedinlele Consiliului sunt deschise qi publice,

ýedinlelb consiliutui sunt considerate lucrative сu prezenla а douё treimi din

пumбrul total de consilieri.
лrt.22La inceputul fiесйriе qedinle а Consiliului secretarul face apelul, comunicё

пumйrul consilierilor prezenli qi asigurй alegerea preEedintelui de qedin!ё. Acesta este

ales cu majoritatea simplй а consilierilor prezenli.

Atribu{iile preqedintelui de qedin!6 sunt:
. asigurй respectarea ordinii de zi qi а regulamentului in timpul qedinlelor;
. asigurй desй;urarea procesului de luare а deciziilor prin vot, апuп{й rezultatul

votului gi citegte hotйririle adoptate;
. contrasemneazё procesul - verbal а1 qedin{ei;
. alte atribulii stabilite de Consiliu.
Art. 2З Consiliul adoptй hotйriri prin votul а се1 pu{in jumЙtate plus unu din

numйrul consilierilor prezenli.
Consiliul poate decide са uпеlе hotёriri sб fie adoptate prin vot secret.

Art.24 Votul consilierilor este personal. Acesta poate fi deschis sau secret, in
func{ie de decizia adoptatб prin vot de сйtrе Consiliu.
VI. ýedin{ele Comisiilor de specialitate



лrt.25 Comisiile sunt conduse de pregedinte ajutat de un secretar. Aceqtia sunt

aleqi de membrii comisiei de specialitate рriп vot deschis.
Pregedintele comisiei asigurё reprezentarea acesteia in raporturile sale сu Consiliul 9i

cu celelalte comisii.
Atribuliile pre;edintelui sunt urmйtоаrеlе:
. сопчоасб qedinla comisiei gi determinб ordinea de zi;
. conduce qedin{a comisiei;
. poate рrорuпе са la ;edinla comisiei sй participe qi alte persoane din afara ei, dасЙ

acest luсru este necesar;
. indeplineqte alte atribulii stabilite de consiliu.
Secretarul comisiei are urmбtоаrеlе atribulii :

. anunta membrii comisiei;

. asigura prezenla 1а qedin!й;

. пumйrй voturile 9i intocmeqte procesul- verbal al qedinlei;

. asistй pre;edintele comisiei 1а Ьuпа desйqurare а activitйlii acesteia.

vII. Рlапul de activitate al consiliului
лr1.26 Fiecare Consiliu actiyeazбin baza Planului de activitate (anual, trimestrial,

lunar).
Art.2'7 Planul anual de activitate con{ine urmйtоаrеlе componente: obiective,

activitйli, perioadй, resurse, responsabili, beneficiari, parteneri, rezultate aqteptate.

дrt. 28 Planul anua| de activitate al Consiliului se арrоЬб in cadrul unei gedinle

deschise cu раrtiсiраrеа actorilor sociali din comunitate (tuturor persoanelor

interesate).
VПI. Fiпап{аrеа activitй{ilor Consiliului
лrt.29 Finanlarea activitйlilor Consiliului se dеsЙgоаrё conform legislaliei in
vigoare.
Аrt. 3l Consiliul dеsйqоаrй activitйli de colectare а fondurilor din surse

extrabugetare pentru asigurarea activitйlilor
Art. 32 Consiliul asigurй trапsраrеп!а fondurilor gestionate.

IX. Monitorizarea gi evaluarea activitйlii Consiliului
Дrt. 33 Consiliul рrеziпtй raportul anual de activitate autoritй{ilor publice locale,

раrtепеrilоr, donatorilor.
Art. 34 Activitйlile efectuate de сйtrе Consiliu se evalueazй de сйtrе consilieri
(autoevaluare), beneficiari gi donatori.
Аrt. 35 Rezultatele evaluйrilor чоr fi accesibile pentru to{i tinerii din comunitate.

Дrt. 36 Pentru evaluarea activitйlilor Consiliului poate coopta tineri, donatori, expe(i
externi.
Х. Absen{e. Sanc{iuni. Stimulйri
Аrt. 37 Participarea consilierilor la qedin{ele Consiliului 9i ale comisiilor din саrе

fac раrtе este obligatorie.



in cazul in саrе consilierii absenteazi nemotivat 1а 3 sau mai multe gedinle

ale Consiliului sau аlе comisiilor din care fac parte, ei sunt sancliona{i.

дrt. 38. in exercitarea atribu{iilor sale cu privire la menlinerea ordinii qi la

respectarea regulamentului in timpul qedinlei, preqedintele de qedin{й poate

aplica urmйtoarele sanc{iuni:

а. chemarea la ordine;
Ь. retragerea cuvintului;
с. eliminarea din gedin{й, in urmа votului Consiliului, cu consemnarea absenlei

nemotivate.
Art. 39 Consiliul poate hotбri, сu votul majoritйlii simple din numбrul

consilierilo, u.*atoarele sancliuni consilierilor, саrе аu comis abateri de la

regulament:
а. avertisment verbal in fala Consiliului;
Ь. ridicarea dreptului la cuvint репtru uпа Sau mai multe gedinle;

с. rечосаrеа funcliei incredinlate de Consiliu;
d. avertisment рuЫiс сu аduсеrеа la cunogtinla elevilor din institulia de invй!аmint ре

care о reprezintбo а conducerii qcolii qi а pбrin{ilor;

е. demiterea din funclia de consilier.
XI. Dispozi{ii finale
дrt. 40 Дdорtаrеа 9i modificarea Regulamentului de funclionare а Consiliului

Local al Tinerilor se face cu acordul а jumйtate plus uпu din пumбrul consilierilor

aleqi.
дrt. 4l Prezentul Regulament intrй in vigoare din ziua adoptйrii lui 1а а II-а qedin!6 а

Consiliului Local а1 Tinerilor.


