
                                                       ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL  LOCAL- 

 
 

 
    H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant din cadrul UAT Municipiul Buzău  
în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret  

de pe lângă Consiliul Judeţean Buzău 
  

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
Având în vedere: 
- adresa Consiliului Judeţean Buzău nr. 8761/15.06.2018 înregistrată la 

Primăria Municipiului Buzău sub nr. 168/19.06.2018  
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

231/CLM/20.07.2018, prin care propune desemnarea unui reprezentant din 
cadrul UAT Municipiul Buzău în  Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret de 
pe lângă Consiliul Judeţean Buzău; 

- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare şi Cooperare Interinstituţională înregistrat sub nr. 
20.859/20.07.2018; 

- avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, 
culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        -  avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - prevederile art. 3, art. 4 şi art. 10 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          - Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 230/2017 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret; 
         - prevederile art. I, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 
9/2018 pentru aprobarea completării Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 230/2017; 
      - prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d) și lit. e), alin. (6), lit. a), 
punctul 5  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 



                 În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (5) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1- Începând cu data de 01.08.2018, doamna Popa Isabella - Elena, 
inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Gospodărie 
Urbană și Protecția Mediului, se desemnează  ca reprezentant al UAT Municipiul 
Buzău  în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret, care funcţionează pe 
lângă Consiliul Judeţean Buzău.  

          Art.2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Resurse  
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, precum şi 
persoana nominalizată la art. 1, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Maria Ionescu 

 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                   Eduard Pistol 
 
                
 
 
 
 
Buzău, 27 iulie 2018 
Nr. 167 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 27 iulie  2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) și 
alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, 4 abţineri şi --- voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 



             ROMÂNIA 
      JUDEŢUL BUZĂU 
   MUNICIPIUL  BUZĂU 

   -PRIMAR-  
 Nr. 231/CLM/20.07.2018 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul 
UAT Municipiul Buzău în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret  

de pe lângă Consiliul Judeţean Buzău 
 
 

           Art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale 
prevede că, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, iar alin. 
(2),  lit. d)  și  alin. (6), lit. a), punctul 5, din același articol prevede că, consiliul 
local are atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, iar în 
cadrul acestor atribuţii, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind tineretul.  De asemenea, potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. e),  
în exercitarea atribuţiilor  privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 
extern, consiliul local hotărăşte potrivit alin. (7), lit. a), în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public local. 
           Art. 3 din Legea tinerilor nr. 350/2006, prevede că 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, art. 4 prevede principiile care stau la baza politicilor în domeniul tineretului 
iar art. 10 prevede că autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură 
cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea 
deciziilor din domeniul tineretului, că în toate problemele ce vizează tineretul, 
consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au obligaţia de a organiza proceduri 
de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, 
constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale și 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. 

 Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Buzău nr. 8761/15.06.2018  
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 168/19.06.2018, prevederile 
art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 230/2017 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pe Probleme de 
Tineret și prevederile art. 1, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr. 9/2018 pentru aprobarea completării Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 230/2017, propun dezbaterii și 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău, ca începând cu data de 
01.08.2018, doamna Popa Isabella - Elena, inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Serviciului  Gospodărie Urbană și Protecția Mediului, să fie 
desemnată  ca reprezentant al UAT Municipiul Buzău în Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret, care funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Buzău.   

 

PRIMAR, 
    Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMĂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare 

şi Cooperare Interinstituţională - 
Nr. 20.859/20.07.2018 

 
R A P O R T   D E  S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul 
UAT Municipiul Buzău în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret de pe 

lângă Consiliul Judeţean Buzău 
 
 

           Art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale 
prevede că, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, iar alin. 
(2),  lit. d)  și  alin. (6), lit. a), punctul 5, din același articol prevede că, consiliul 
local are atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni,  iar în 
cadrul acestor atribuţii, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind tineretul.  De asemenea, potrivit prevederilor art. 36, alin. (2),  lit. e),  
în exercitarea atribuţiilor  privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 
extern, consiliul local hotărăşte potrivit alin. (7), lit. a), în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public local. 
           Art. 3 din Legea tinerilor nr. 350/2006, prevede că 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, art. 4 prevede principiile care stau la baza politicilor în domeniul tineretului 
iar art. 10 prevede  că autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene 
asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la 
luarea deciziilor din domeniul tineretului, că în toate problemele ce vizează 
tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au obligaţia de a organiza 
proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale și 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. 

           Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Buzău nr. 8761/15.06.2018  
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 168/19.06.2018, prevederile 
art.1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 230/2017 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pe Probleme de 
Tineret și prevederile art. I, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 
9/2018 pentru aprobarea completării Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 230/2017,  avizăm favorabil proiectul 
de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator. 

 
Şef Serviciu,                                                                                                                           

Gianina Cristina Dinu                                                             Întocmit,                                                          
                                                                                         Florea Androne 

 


