HOTĂRÂREA NR.70
din 30 mai 2019
privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2019

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.12400/24.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate şi juridic al Direcţiei juridice şi administraţie publică,
Procesul-verbal al consultării cu reprezentanţii fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a
organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza judeţului Mureş
nr.11740/17.05.2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş cu nr.44/2019 privind aprobarea
bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri bugetare şi
nr.46/2019 privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor
nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 2019, în domeniile
cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială,
În considerarea prevederilor art. 28 din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor 91 alin.(1) lit. f) şi ale 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 2019,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane şi Direcţiei juridice şi
administraţie publică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care
răspund de întocmirea documentaţiilor necesare lansării sesiunii de selecție pentru
acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul
2019 pentru activități non-profit de interes județean în domeniul tineret.

p.PREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr.12400/24.05.2019
Dosar. VI/A/3

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate
din Fondul de tineret în anul 2019
În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 350/2006, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, 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 considerarea prevederilor art.10 alin.(2), coroborate cu cele ale art.28 alin.(2)
din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în data
de 17 mai 2019 s-a organizat o întâlnire cu reprezentanţii organizaţiilor
neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, întâlnirea având ca scop stabilirea
activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2019.
Întrucât, la data stabilită, organizațiile de și pentru tineret nu s-au prezentat la
sediul Consiliului Județean Mureș, nefiind propuneri de completare și modificare a
activităților de tineret, propunem menținerea pentru anul 2019 a acelorași
activități de tineret stabilite de către Consiliul Județean Mureș cu consultarea
ONG-urilor de și pentru tineret în anul 2018.
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare activitățile care pot fi finanțate
din Fondul de tineret constituit pentru anul 2019, conform proiectului de hotărâre
anexat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.12404/24.05.2019
Dosar. VI/A/3

RAPORT DE SPECIALITATE ȘI JURIDIC
la proiectul de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate
din Fondul de tineret în anul 2019

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
cu expunerea de motive nr. 12400/24.05.2019,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din
23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în
aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de
competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor
de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care
precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în
adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.10 alin.(2), art. 28
alin.(2) din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea strategiei naţionale în
domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, art. 91 alin.(1) lit. „f”
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
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 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, respectiv de a consulta în toate
problemele care vizează tineretul, fundațiile de tineret și organizațiile
neguvernamentale de tineret și pentru tineret.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 350/2006, prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.44/2019 privind aprobarea bugetului
general al Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare,
autoritatea publică judeţeană a constituit Fondul de Tineret în cuantum de
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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 7 mai 2019 o întâlnire cu
reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret.
Întrucât, la data stabilită, organizațiile de și pentru tineret nu s-au prezentat la
sediul Consiliului Județean Mureș, nefiind astfel propuneri de completare și
modificare a activităților de tineret, se propune menținerea pentru anul 2019 a
acelorași activități de tineret, stabilite de către Consiliul Județean Mureș cu
consultarea ONG-urilor de și pentru tineret în anul 2018.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.81-82, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările
ulterioare.
Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind
stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de tineret în anul 2019, poate
fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Szoverfi Gabriella / 2ex.
Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu
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Nr.11740/17.05.2019
Dosar. VI/A/3

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 17 mai 2019, orele 11.00 la sediul Consiliului Judeţean Mureş
În vederea realizării etapelor procedurale stabilite prin Legea tinerilor nr. 350/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, 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 pot fi
finanţate din Fondul pentru tineret, Consiliul Judeţean Mureş a publicat anunțul nr.
10664/07.05.2019, în cotidianul de limba română “Cuvântul Liber” și ”Zi de Zi” online, în cotidianul de limba maghiară “Népujság” și ”MASZOL” - online, şi pe pagina
de web a instituţiei, la consultarea având ca obiect stabilirea activităţilor ce vor fi
finanţate din Fondul pentru tineret.
În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 350/2006 – Legea tinerilor,
Consiliul Judeţean Mureş a alocat prin bugetul propriu al judeţului pentru anul 2019,
suma 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, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 44 din
17 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș.
Potrivit art.28, alin.(2) din Legea 350/2006, Consiliul Judeţean Mureş are obligația
consultării ONG-urilor cu privire la stabilirea activităţilor pentru tineret.
Anunţul cu privire la programul anual al finanțării nerambursabile pentru activităţile
pentru tineret a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.60
din 19.04.2019.
La data stabilită, nu s-a prezentat la sediul Consiliului Judeţean Mureş nici un
reprezentant al organizațiilor de și pentru tineret.

Întocmit: Szoverfi Gabriella – Consilier juridic/1 exemplar.
Verificat: Farkas Adriana – Şef serviciu juridic
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