
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN      
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului 
Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Prahova nr. 235/2021 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 6071/14.03.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Prahova, domnul Constantin Cristian Apostol, privind modificarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 235/2021; 

- Raportul nr. 6075/14.03.2022 al Biroului Sănătate, Cultură, Învățământ, Mass-Media, 
Sport, Tineret, ONG-uri, Turism, privind modificarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean nr. 235/2021; 

- Procesul – Verbal al Plenului Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret întrunit în 
ședința în data de 10 martie 2022, înregistrat la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
6057/11.03.2022; 

- Prevederile art. 3 art. 4 lit. b) și lit. e) și ale art. 10 alin. (1) și alin.(3) din Legea tinerilor 
nr. 350/ 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 13 lit. a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 
Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
235 din 28 octombrie 2021; 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. e) și lit. f) coroborat cu alin.(5) lit. e) și alin.(7) lit. a), art. 
182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezentă hotărâre: 
 

Art.1. Se modifică art. 16 alin. (2) și alin. (4) al Regulamentului de Organizare al 
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 235/2021, astfel: 

- alin. (2) “O comisie de lucru este formată din reprezentanți delegați de structurile 
reprezentate în Plenul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret”; 

- alin. (4) “O structură de tineret reprezentată în Plenul Consiliului Consultativ pe 
Probleme de Tineret poate fi reprezentată în cel mult 3 comisii de lucru.”; 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova nr. 235/2021 privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret și 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia rămân neschimbate. 

Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREȘEDINTE, 

 Iulian DUMITRESCU 
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 

   SECRETAR GENERAL 
                                                                                     Hermina Adi Bîgiu 

Ploiești, 31 mai 2022 
 
Nr. 135 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
VICEPREȘEDINTE 
Nr. 6071/14.03.2022    

 
REFERAT DE APROBARE 

      
la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 235/2021 

 
Potrivit art. 3 din Legea tinerilor nr. 350/2006 cu modificările și completările 

ulterioare, autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să sprijine 
activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național 
și local, în condițiile legii,  

  
Conform art. 13 lit. a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret, Plenul întrunit în data de 10 mai 2022, propune 
Consiliului Județean Prahova modificarea  Regulamentului după cum urmează: 

- art. 16  alin. (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 
Consultativ pe probleme de Tineret  se modifică și devine “O comisie de lucru 
este formată din reprezentanți delegați de structurile reprezentate în Plenul 
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret”; 
respectiv, 

- art. 16 alin.(4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 
Consultativ pe probleme de Tineret  se modifică și devine “O structură de tineret 
reprezentată în Plenul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret poate fi 
reprezentată în cel mult 3 comisii de lucru.”; 

Având în vedere decizia Plenului Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 
județului Prahova întrunit în data de 10 martie 2022; 

Ținând seama de prevederile legale menționate, precum și de cele ale  art. 173 alin. 
(1) lit. e) și lit. f) coroborat cu alin.(5) lit. e) și alin.(7) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. 
a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
de interes județean privind tineretul. 

Față de cele expuse, propun spre aprobare proiectul privind modificarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de 
Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 235/2021. 

VICEPREȘEDINTE, 
                                Constantin Cristian Apostol 

 
 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
BIROU SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
ÎNVĂȚĂMÂNT, MASS-MEDIA, SPORT, 
TINERET, ONG-URI, TURISM 
Nr. 6075/14.03.2022   
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și  
Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat  prin 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 235/2021 
 

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

completările ulterioare, “autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, 
instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația  să sprijine activitatea de 
tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acestuia la nivel național și local, în 
condițiile legii.” 

 
Potrivit art. 10 alin. (1) din aceeași lege, autoritățile administrației publice locale și 

județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la 
luarea deciziilor din domeniul tineretului, iar alin. (3) subliniază de asemenea, faptul că,  în 
toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și 
ale sectoarelor municipiului București, Consiliul general al Municipiului București, precum 
și consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile 
județene pentru tineret, precum și cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru 
tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.  

 
Având în vedere deciziile avizate în Plenul Consiliului Consultativ pentru Probleme 

de Tineret al Județului Prahova întrunit în data de 10 martie 2022 și a Procesului – Verbal 
înregistrat cu nr. 6057/11.03.2022, anexat la prezenta; 

 
Ținând cont de normele legale în baza cărora s-a înființat Consiliul Consultativ pe 

Probleme de Tineret al Județului Prahova și Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
235/2021, care produc efecte așa cum au fost ele aprobate, fără propunerile depuse spre 
modificare prin prezenta, respectiv, modificarea art. 16 alin.(2) și alin.(4) din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Prahova, menționată mai sus, după cum urmează: 

  
- art. 16  alin. (2)  din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret menționat anterior, se modifică și devine “O 
comisie de lucru este formată din reprezentanți delegați de structurile reprezentate 
în Plenul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret”; 
respectiv, 

- art. 16  alin. (4)  din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 
Consultativ pe Probleme de Tineret menționat anterior, se modifică și devine “O 
structură de tineret reprezentată în Plenul Consiliului Consultativ pe Probleme de 
Tineret poate fi reprezentată în cel mult 3 comisii de lucru.”; 



Având în vedere prevederile legale menționate, precum și cele ale art. 173 alin. (1) 
lit. e) și lit. f), precum și alin.(5) lit. e) și alin.(7) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Județean Prahova asigură, 
potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes județean privind tineretul, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 

BIROU SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
ÎNVĂȚĂMÂNT, MASS-MEDIA, SPORT, 

TINERET, ONG-URI, TURISM 
 

ȘEF BIROU, 
Marius Constantin Nicolae 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier Mihaela Iaroslava Mihaela 
 
 
 
 
 
 
 
 


