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HOTĂRÂREA NR. 76 
din 25 mai 2017 

 
privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret  

în anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.10.116/18.05.2017 a  Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică, Procesul-verbal al dezbaterii cu reprezentanţii fundaţiilor 

judeţene pentru tineret şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru 

tineret de pe raza judeţului Mureş nr.9155/05.05.2017, precum şi avizele comisiilor 

de specialitate,  

Având în vedere Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.51/2017 privind aprobarea 

programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al 

Judeţului Mureş, pentru anul 2017, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de 

tineret şi asistenţă socială şi nr.62/2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor 

de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017, 

precum şi propunerile organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret 

înregistrate sub nr. 9686/2017, 9687/2017, 9688/2017, 9689/2017, 

În considerarea prevederilor art. 28 din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.1. Se aprobă activităţile ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2017, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de întocmirea 

documentaţiilor necesare lansării sesiunii de selecție pentru acordarea finanțărilor 

nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2017 pentru activități 

non-profit de interes județean în domeniul tineret. 

  

PREȘEDINTE             Contrasemnează 

Péter Ferenc                       SECRETAR 

                                         Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în 

anul 2017 

 

 

Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare  

reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării 

socioprofesionale a tinerilor cu vârstă cuprinsă între 14 şi 35 de ani, conform 

necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.  

Dispoziţiile art.10 şi 28 alin.(2) din acest act normativ stabilesc în sarcina 

consiliilor judeţene obligaţia de a sprijini activitatea de tineret şi de a asigura 

cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel local. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 350/2006, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului 

propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, autoritatea publică judeţeană  a 

constituit Fondul de Tineret în cuantum de 100.000 lei pentru finanţarea 

activităţilor de tineret a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru 

tineret precum şi a unor activităţi de tineret de interes local.  

În vederea realizării etapelor procedurale stabilite prin Legea tinerilor 

nr.350/2006, respectiv stabilirea prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru 

tineret şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale a activităţilor ce sunt finanţate din Fondul pentru 

tineret, Consiliul Judeţean Mureş a organizat în data de 04 mai 2017 o întâlnire cu 

reprezentanţii unui număr de 19 organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru 

tineret. 

Discuţiile purtate cu reprezentanţii ONG-urilor de şi pentru tineret prezenţi la 

întâlnire au avut ca punct de plecare Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru 

aprobarea strategiei naţionale  în domeniul politicii de tineret pentru perioada 

2015-2020, cu specificarea ca suma alocată de Consiliul Judeţean să fie utilizată 

pentru activităţi de tineret în care să nu fie incluse activităţi culturale şi sportive, 

astfel de activităţi putând fi finanţate în cadrul programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile, în domeniul cultură şi respectiv, sport. 

Nr.10.116/18.05.2017 

Dosar. VI/A/3  
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Pornind de la obiectivul general al Strategiei naţionale în domeniul politicii de 

tineret pentru perioada 2015-2020, constând în susţinerea participării active a 

tinerilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a ţării, 

asigurând oportunităţi egale de acces la educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă 

decente, cu o atenţie particulară către adolescenţii şi tinerii care, din diferite 

motive, ar putea avea mai puţine oportunităţi, în urma acestor consultări, 

respectiv cu luarea în considerare a domeniilor de interes, a obiectivelor şi a 

direcţiilor de acțiune cuprinse în Strategia naţională, propunem finanţarea din 

Fondul de tineret constituit pentru anul 2017 a activităţilor cuprinse în anexa la 

prezentul proiect de hotărâre. 

Faţă de cele prezentate, propunem spre dezbatere şi aprobare stabilirea 

activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2017, conform 

proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Szoverfi Gabriella / 29.05.2017/ 2ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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