
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea  

Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți  

 

 

În conformitate cu  art. 14, al. (2), lit. m) din Legea  privind administraţia publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul Hotărîrii  Guvernului  nr.  1006  din  10.12.2014  cu 

privire la aprobarea  Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului  de tineret 2020 și a Planului  

de acțiuni privind implementarea acesteia, ”Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni 

privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2019-

2022”, în scopul dezvoltării şi  consolidării sectorului de tineret și realizării  eficiente  a 

politicilor pentru tineret la nivel municipal pe parcursul  anilor 2019-2022,  contribuind astfel  la 

crearea unui mediu adecvat pentru evoluţia  fiecărui tânăr din municipiu atât în  plan personal, cît 

și  profesional,  inclusiv a celor din grupurile cu posibilităţi reduse,  - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Municipal al 

Tinerilor din mun. Bălți, conform anexei. 

2. Controlul asupra executării prezentei  decizii  se pune în sarcina comisiilor consultative  

de specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru drept şi 

disciplină și pentru activitatea economico-financiară. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



Anexă 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.__________ din____________2019 

 

REGULAMENT 

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

CONSILIULUI MUNICIPAL AL TINERILOR DIN MUN. BĂLȚI 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

Secţiunea 1. 

1. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este o structură de reprezentare, 

consultare şi de împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării lor la dezvoltarea 

comunitară, în special în procesul decizional şi este recunoscut prin decizia Consiliului 

Municipal Bălți. 

2. În sensul prezentului regulament, noţiunea Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. 

Bălți vizează Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți, satul Elizaveta și satul Sadovoe. 

3. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este format din consilierii aleşi în 

condiţiile stabilite de prezentul Regulament. 

4. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este organizat şi funcţionează 

independent, este apolitic, are rol consultativ, iar scopul acestuia este altul decât obţinerea de 

venit. 

5. Mentoratul Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este asigurat de specialistul 

de tineret din cadrul DÎTS, Secția Tineret și Sport și/sau Directorul Centrului de Resurse pentru 

Adolescenți și Tineret „CRAT” Bălți; 

6. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți își desfășoară activitatea în conformitate 

cu Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Carta Europeană cu privire la participarea 

tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale, Constituţia Republicii Moldova, Legea cu 

privire la drepturile copilului, Legea cu privire la tineret, alte acte normative în vigoare, Strategia 

naţională de dezvoltare a sectorului de tineret, Strategia municipală de tineret, deciziile 

Consiliului Municipal Bălți, precum și cu prezentul regulament 

7. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți își organizează activitatea în baza 

următoarelor principii: 

1) independenţei – dreptul şi capacitatea Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți de 

a-şi organiza activitatea în condiţii care exclud orice presiune asupra acestuia, fără imixtiune din 

partea autorităţilor şi adulţilor; 

2) transparenţei – toate activităţile Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți sunt 

aduse la cunoştinţa tinerilor din municipiu, iar şedinţele acestuia sunt publice: orice tânăr/tânără, 

sau altă persoană interesată are acces la aceste şedinţe; 

3) nediscriminării – Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți implică tineri, fără nici 

o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie a acestora, a 

reprezentanţilor legali, de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de 

incapacitatea lor sau de altă situaţie. 

4) participării –implicare activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor, consultări 

publice, realizarea de activităţi care se produc în societate şi care îi vizează în mod direct sau 

indirect; 

5) dezvoltării parteneriatelor – activităţile Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

se realizează în colaborare şi parteneriat cu autorităţile publice locale şi alţi actori sociali din 

comunitate şi din afara ei; 

6) informării – informarea tinerilor cu privire la provocările, oportunităţile şi drepturile 

acestora într-o formă accesibilă. 

8. Activitatea Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este orientată spre atingerea 

următoarelor obiective: 

1) formarea unui mediu în care tinerii se pot exprima şi dialoga între ei, comunica cu 

factorii de decizie și cu alți actori sociali în problemele care îi interesează; 

2) responsabilizarea tinerilor în ceea ce priveşte identificarea şi soluţionarea propriilor 

probleme, prin prezentarea recomandărilor Consiliului Municipal Bălți, Primarul municipiului 



prin intermediul DÎTS, Secția Tineret și Sport precum şi altor actori sociali cu privire la 

activităţile de tineret şi problemele ce îi afectează; 

3) oferirea posibilităţii tinerilor de a învăţa practica cetăţeniei active, a exprimării, 

comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei şi evaluării, precum şi dezvoltarea abilităţilor 

de lider, de a deveni cetăţean activ; 

4) încurajarea participării tinerilor la identificarea, prevenirea şi rezolvarea problemelor 

municipiului Bălți în a cărei rază Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți își desfășoară 

activitățile; 

5) promovarea oportunităţilor egale între semenii lor şi excluderea oricăror forme de 

discriminare. 

9. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți are următoarele atribuţii: 

1) reprezentarea tinerilor la nivel de municipiu; 

2) identificarea intereselor, necesităţilor şi problemelor tinerilor la nivel municipal;  

3) definirea în comun cu Primarul municipiului prin intermediul DÎTS, Secția Tineret și 

Sport a priorităţilor politicilor de tineret precum şi participarea la implementarea acestora; 

4) prezentarea publică a rapoartelor anuale, despre activitatea sa, pe sit-ul Primăriei Bălți și 

DÎTS; 

5) înaintarea propunerilor Consiliului Municipal Bălți, Primarului municipiului, DÎTS, 

Secția Tineret și Sport pentru luarea deciziilor, precum şi consultarea documentelor cu privire la 

tineret, în special la elaborarea planului anual de acţiuni pentru domeniul de tineret și a 

programului de finanțare pentru domeniul de tineret; 

6) susţinerea şi acordarea consultanţei tinerilor care vor să se asocieze în asociaţii obşteşti 

de tineret; 

7) elaborarea şi aprobarea propriului plan de activități și estimarea costurilor pentru 

implementarea acestuia; 

8) stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte consilii de tineret similare; 

9) iniţierea organizării alegerilor noilor membri în Consiliul Municipal al Tinerilor din 

mun. Bălți, la expirarea mandatului, suplimentarea cu noi membri, lichidarea și încetarea 

Consiliului. 

 

Secțiunea 2. Componenţa Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

10. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este constituit din tineri cu vârsta 

cuprinsă între 14 – 35 de ani, care sunt aleşi prin vot universal, direct, egal, secret şi liber 

exprimat. 

11. Numărul de consilieri în Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este în raport 

direct cu numărul de consilieri a Consiliului Municipal Bălți. 

12. O persoană poate candida pentru funcţia de consilier, dacă întruneşte următoarele 

condiţii: 

1) are vârsta cuprinsă între 14-35 ani; 

2) este locuitor a municipiului Bălți (sau face studii la una din instituțiile de învățământ din 

municipiu); 

3) nu este funcţionar în cadrul autorităţilor publice în raza căreia se constituie Consiliul 

Municipal al Tinerilor din mun. Bălți; 

4) nu are antecedente penale nestinse sau a săvârşit o încălcare a legii penale dar nu poartă 

răspundere pentru aceasta din punct de vedere juridic. 

13. Tinerii, cetăţeni ai Republicii Moldova, participă la alegerea membrilor în componenţa 

Consiliului prin vot universal, direct, egal, liber exprimat. 

1) Vot universal – tinerii, cetăţeni ai RM, pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine 

socială; 

2) Vot direct – alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este 

interzisă; 

3) Vot egal – fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere juridică 

egală. Procedura de votare este stabilită de către Adunarea Generală; 

4) Vot liber exprimat – nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului 

pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în 



mod independent; 

5) Au dreptul să participe la alegeri tinerii în vârsta de la 14-35 ani, cetăţeni ai Republicii 

Moldova. 

14. Membrii Consiliului au dreptul: 

1) la libera opinie şi la libera exprimare a acesteia; 

2) să aleagă şi să fie ales în structurile Consiliului; 

3) de a fi informat despre activitatea Consiliului; 

4) să solicite şi să primească de la autorităţile publice, precum şi alte persoane fizice şi 

juridice, informaţii ce vizează tinerii şi politicile de tineret; 

5) să înainteze propuneri şi proiecte privind chestiunile ce-i vizează pe tineri; 

6) să renunţe la calitatea de membru al Consiliului. 

15. Membrii Consiliului îşi asumă următoarele responsabilităţi: 

1) angajament de a activa în cadrul Consiliului pe toată perioada mandatului (cu excepţia 

cazurilor în care persoana atinge vârsta de 35 ani până la sfârşitul mandatului, sau demisie); 

2) de a fi prezent şi a participa activ la toate şedinţele Consiliului; 

3) de a aborda problemele importante tineretului din municipiu şi de a depune eforturi 

pentru a învăţa şi replica bunele practici ale altor comunităţi; 

4) de a veni cu iniţiative, analize şi recomandări, după necesitate, în cadrul activităţii 

comisiilor Consiliului; 

5) de a demonstra voinţă pentru a produce schimbări; 

6) de a colabora cu membrii Consiliului şi alte persoane interesate în activităţi comune; 

7) de a colabora cu membrii Consiliului Municipal Bălți în vederea soluţionării 

problemelor cu care se confruntă tinerii; 

8) de a implica alţi tineri în lucrările şi activităţile Consiliului. 

 

CAPITOLUL II. MODUL DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE A 

CONSILIULUI MUNICIPAL AL TINERILOR DIN MUN. BĂLȚI 

Secțiunea 1. Adunarea generală a tinerilor 

 

16. Adunarea Generală a tinerilor este un for reprezentativ al tinerilor din mun. Bălți, 

inclusiv satele Sadovoe și Elizaveta. 

17. Membrii Adunării Generale a tinerilor pot fi tinerii din comunitate, care au împlinit 

vârsta de 14 ani şi nu depăşesc vârsta de 35 ani. Participarea la lucrările Adunării Generale a 

tinerilor este benevolă şi conferă dreptul fiecăruia de a alege şi de a fi ales. 

18. Adunarea Generală a Tinerilor se convoacă, de regulă, o dată în an, iar în caz de 

necesitate aceasta se convoacă în mod extraordinar. 

19. Convocarea Adunării Generale a Tinerilor se anunţă cu cel puţin 15 zile înainte prin 

intermediul anunţurilor în locurile publice, presa locală, pe pagina de internet oficială a Primăriei 

municipiului Bălți, precum şi în instituţiile de învăţământ, centrele şi organizaţiile 

neguvernamentale de tineret, în a cărei rază urmează a fi desfăşurat evenimentul. 

20. Organizatorii Adunării Generale (conform punctului 21 prezentului Regulament) a 

tinerilor sînt obligaţi să informeze şi să invite la lucrările acesteia tinerii din majoritatea mediilor 

sociale din municipiu. 

21. Adunarea Generală a Tinerilor poate fi convocată de Preşedintele Consiliului, la cererea 

a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului ori de către Specialistul principal de 

tineret din Secția Tineret și Sport, DÎTS și Directorul Centrului de Resurse pentru Adolescenți și 

Tineret CRAT; 

22. Adunarea Generală a tinerilor are următoarele atribuţii: 

1) decide asupra creării sau lichidării Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți; 

2) alegerea membrilor Comisiei Electorale, conform prevederilor prezentului Regulament; 

3) monitorizarea activităţii Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți în baza 

rapoartelor publice prezentate anual de către Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți. 

 

Secțiunea 2. Comisia Electorală 

23. Organizarea şi coordonarea desfăşurării alegerilor membrilor în Consiliul Municipal al 

Tinerilor din mun. Bălți este realizată de Comisia Electorală formată din cinci membri, 3 



membrii a căreia sunt desemnaţi de către Adunarea Generală comunitară a tinerilor, alți 2 

reprezintă - Specialistul principal de tineret din Secția Tineret și Sport, DÎTS și Directorul 

Centrului de Resurse pentru Adolescenți și Tineret CRAT. 

24. Pentru organizarea procedurii de alegere a membrilor în Consiliul Municipal al 

Tinerilor din mun. Bălți, Comisia Electorală este desemnată de Consiliul Municipal al Tinerilor 

din mun. Bălți existent, în cazul în care în municipiul  B ă l ț i  nu există Consiliul Municipal al 

Tinerilor din mun. Bălți,  se convoacă Adunarea Generală la nivel municipal unde se 

desemnează Comisia Electorală, conform punctului 23 din prezentul Regulament. 

25. Comisia Electorală are următoarele atribuţii: 

1) fixarea perioadei de depunere a dosarelor pentru a candida şi înregistrează candidaţii,  

2) Dosarul candidatului conține următoarele: 

a) Cv-ul candidatului; 

b) Copia certificatului de naștere sau a buletinului de identitate; 

c) O scrisoare de motivare, din partea candidatului; 

d) Confirmare din partea instituției de învățământ, în cazul în care, candidatul nu este 

locuitor al municipiului, dar face studii în municipiul Bălți; 

3) stabilirea duratei campaniei electorale; 

4) aprobarea Listei candidaţilor pentru alegeri; 

5) fixarea datei alegerilor; 

6) pregătirea buletinelor de vot; 

7) organizarea întâlnirilor candidaţilor cu alegătorii, cu stabilirea condiţiilor egale de 

participare în campania electorală pentru toţi candidaţii; 

8) monitorizarea campaniei electorale; 

9) desfășurarea alegerilor Consiliului; 

10) numărarea voturilor şi întocmirea procesului verbal al alegerilor; 

11) anunţarea rezultatelor alegerilor. 

26. Şedinţele Comisiei Electorale sunt deliberative dacă la ele participă 2/3 din membri. 

Hotărârile Comisiei se adoptă, prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

27. Comisia Electorală îşi încetează activitatea la data convocării şedinţei de constituire a 

Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți. 

 

Secțiunea 3. Alegerea membrilor Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

28. În cadrul campaniei electorale candidaţii: 

1) organizează campanii de prezentare a programelor lor electorale; 

2) dispun în egală măsură de spaţiu pentru anunţuri şi timp pentru întâlniri cu alegătorii; 

3) participă la dezbateri publice cu alegătorii. 

29. În ziua alegerilor, buletinele de vot se eliberează alegătorilor la prezentarea unui 

document de identitate (certificat de naștere/buletin de identitate), iar deţinătorul acestuia se 

semnează în Registru (Anexa nr 1). 

30. Alegerile se desfășoară în spațiul Centrelor municipale de tineret. 

31. Comisia Electorală pregătește spațiile pentru procedura de vot și desemnează prin 

proces verbal membrii delegați la fiecare Secție de votare, minim 3 persoane la fiecare secție. 

32. În timp de cel mult 5 zile de la data alegerilor, Comisia Electorală organizează o şedinţă 

publică în care anunţă rezultatele alegerilor, şi anume dă citire a listei candidaţilor şi numărul de 

voturi acumulat pentru fiecare din ei. La această şedinţă publică sunt invitaţi tineri, profesori, 

părinţi, consilierii municipiului Bălți, alţi actori sociali. Ședința se desfășoară în spațiul Centrului 

de Resurse pentru adolescenți și Tineret CRAT sau în una din sălile disponibile a Primăriei 

municipiului Bălți. 

33. Se consideră aleşi ca membri ai Consiliului, tinerii care au acumulat cele mai multe 

voturi din numărul celor care au participat la vot în cadrul Adunării Generale a tinerilor. 

34. Dacă ultimul mandat neatribuit are mai mulţi pretendenţi cu acelaşi număr de voturi, 

Comisia Electorală, îl atribuie prin tragere la sorţi, întocmind un proces verbal asupra acestui 

fapt. 

35. Consilierii sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani, dar pentru reînnoirea Consiliului, iniţial 

mandatul a jumătate din consilieri expiră după 2 ani. Desemnarea acestor consilieri se face la 

şedinţa de constituire a Consiliului, prin tragere la sorţi, de către Secretarul Consiliului. 



Preşedintele nu participă la această tragere la sorţi. 

36. La preluarea mandatului, consilierii se angajează solemn ca să îndeplinească cu 

onestitate responsabilităţile prevăzute în Regulament, depunând jurământul. 

37. Orice membru al Consiliului poate renunţa la activitatea de consilier în orice moment, 

cu informarea prealabilă în scris a preşedintelui Consiliului. 

38. Un membru al Consiliului poate fi înlăturat din activitatea de consilier numai dacă, 

conform aprecierii unanime a consilierilor, nu mai corespunde condiţiilor cerute, absenţă fără 

motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului ori 5 şedinţe ale comisie sau nu-şi 

exercită alte responsabilităţile asumate. Cel interesat nu participă la aceste deliberări. În cazul 

deciziei prin care se înlătură din activitate un consilier, această decizie aduce după sine o 

”vacanţă de consilier” şi se completează cu următorul candidat supleant din listă, care nu a fost 

ales, dacă lista de așteptare este nulă, se anunță deschis depunerea dosarelor pentru locul 

membrilor în Consiliu. Președintele Consiliului anunță perioada de depunere a dosarelor, și la 

prima ședință a Consiliului supune votului deschis candidaturile din listă. Este trecut ca membru, 

candidatul care a luat un număr maxim de voturi a Consilierilor. 

 

Secțiunea 4. Structura Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

39. În cel mult 10 zile de la alegeri, Comisia Electorală convoacă Consiliul în şedinţa de 

constituire, în cadrul căreia se alege preşedintele Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. 

Bălți, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți cu votul 

majorităţii tinerilor aleşi precum şi se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți. 

40. Lucrările primei ședințe (de constituire) sânt conduse de tânărul consilier cu vârsta cea 

mai apropiată de 35 ani, ulterior de Preşedintele Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. 

Bălți. 

41. Preşedintele Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți are următoarele atribuţii: 

1) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți; 

2) coordonează activitatea Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți; 

3) reprezintă Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți în raport cu organele 

administraţiei publice, cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate; 

4) îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de către Consiliul Municipal al Tinerilor din 

mun. Bălți. 

42. În absenţa Preşedintelui, atribuţiile lui sunt exercitate de către Vicepreşedinte. 

43. Secretarul Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți are următoarele atribuţii: 

1) facilitează buna funcţionare a şedinţelor Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. 

Bălți; 

2) asigură înştiinţarea convocării şedinţelor Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. 

Bălți; 

3) asigură întocmirea proceselor verbale, a altor documente privind activitatea Consiliului 

Municipal al Tinerilor din mun. Bălți, precum şi păstrarea documentelor de corespondenţă; 

4) îndeplineşte alte sarcini pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii Consiliului 

Municipal al Tinerilor din mun. Bălți. 

44. Consilierii activează în Comisii de specialitate, care sunt formate în dependenţă de 

problemele tinerilor. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consiliului şi sânt 

consultative ale menite să asigure eficienţa activităţii acestuia. 

45. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți poate solicita de la Consiliul Municipal 

Bălți, Primarul municipiului Bălți asistenţa unui coordonator local, investit cu următoarele 

atribuţii de bază: 

1) acordarea asistenţei şi consultanţei Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți; 

2) facilitarea legăturii tinerilor cu alţi actori sociali din comunitate; 

3) promovarea imaginii Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți în raport cu 

adulţii şi tinerii din comunitate; 

4) medierea situaţiilor de conflict. 

46. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, 

preşedintele şi secretarul. 

47. Şedinţele comisiilor de specialitate sunt publice şi se convoacă de preşedintele acesteia, 



iar în absenţa lui - de secretar. Comisiile se convoacă, ori de câte ori este necesar, la decizia 

preşedintelui comisiei ori la iniţiativa a 1/3 din membrii acestora. 

48. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliul Municipal al 

Tinerilor din mun. Bălți. 

49. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale: 

1) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită 

participarea Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți; 

2) analizează proiectele de decizii ale Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți şi 

prognozează consecinţele realizării acestora; 

3) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le 

prezintă Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți; 

4) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către Consiliul 

Municipal al Tinerilor din mun. Bălți; 

5) prezintă trimestrial rapoarte pentru activitatea acestora; 

6) perfectează procesele verbale al ședinței. 

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de 

constituire şi funcţionare a Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți sau însărcinări date 

prin decizie a Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți, dacă acestea ţin de domeniul de 

activitate a comisiei. 

50. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale: 

1) reprezintă comisia în raporturile cu Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

precum și cu celelalte comisii; 

2) convoacă şi conduce şedinţele acesteia; 

3) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este 

necesar; 

4) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă 

pentru comisia pe care o conduce; 

5) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei; 

6) susţine în şedinţele Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți avizele formulate 

de comisie. 

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a 

activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului 

Municipal al Tinerilor din mun. Bălți sau stabilite de către acesta. 

51. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale: 

1) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei; 

2) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei; 

3) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru 

adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării; 

4) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia 

respectivă. 

Secțiunea 5. Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

52. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți se întruneşte o dată la două luni în 

şedinţe ordinare şi, după necesitate mai des, în şedinţe extraordinare. 

53. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți își desfășoară ședințele în spațiul 

Centrului de Resurse pentru Adolescenți și Tineret CRAT Bălți sau în una din sălile disponibile 

din cadrul primăriei municipiului Bălți. 

54.  Convocarea Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți se face telefonic, prin e-

mail sau prin orice alte mijloace de comunicare, de către secretar cu cel puţin cinci zile înaintea 

şedinţelor ordinare şi cu cel puţin trei zile înaintea şedinţei extraordinare. În convocarea la 

şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. 

55. Toate şedinţele Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți sunt publice. La 

şedinţele Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți pot fi invitate şi alte persoane 

interesate. 

56. Şedinţa Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este deliberativă dacă la ea 

participă majoritatea tinerilor consilieri aleşi şi există dovadă că membrii care lipsesc au fost 

anunţaţi în prealabil despre convocarea adunării. 



57. Deciziile Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți se adoptă cu simpla 

majoritate a voturilor consilierilor prezenţi la şedinţă. 

58.  În cazul în care nu se acumulează numărul majoritar de voturi, proiectul deciziei supuse 

la vot se retrage de pe ordinea de zi. Proiectul respectiv poate fi supus dezbaterilor la următoarea 

ședință; 

59. Dezbaterile în cadrul şedinţei Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți, ordinea 

de zi, prezenţa cât şi modul în care şi-a executat fiecare consilier votul se consemnează într-un 

proces verbal întocmit de secretar şi semnat de preşedinte. 

60. Toate procesele verbale, documentele, care au fost dezbătute în şedinţă precum şi alte 

documente se păstrează cu un termen permanent, iar corespondența pentru o perioadă de 5 ani în 

cadrul DÎTS, Secția Tineret și Sport. 

 

Secțiunea 6. Planul de activitate al Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

61. Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți activează în baza Planului de activitate 

(anual, trimestrial, lunar). 

62. Planul de activitate al Consiliului este elaborat reieșind din Strategia de tineret 

municipală, și prioritățile de tineret, în colaborare cu Specialistul de tineret din cadrul Secției 

Tineret și Sport Bălți, DÎTS și Directorul CRAT. 

63. Planul anual de activitate include următoarele componente: obiective, activităţi, 

perioadă, resurse, responsabili, beneficiari, parteneri, rezultate aşteptate. 

64. Planul anual de activitate al Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți se aprobă 

în cadrul unei şedinţe deschise cu participarea actorilor sociali din comunitate (tuturor 

persoanelor interesate). 

65. Ședința de aprobarea a Planului anual de activitate este coordonată de către Președintele 

Consiliului. 

Secțiunea 7. Finanţarea activităţilor Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

 

66.  Finanţarea activităţilor Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți se efectuează 

în limitele alocaţiilor bugetare prevăzute pentru dezvoltarea și promovarea activității de tineret, 

precum şi donații, sponsorizări şi alte surse obţinute pe căi legale. 

67.  Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți are competența de a prezenta propuneri 

ale planului anual de activităţi către Secția Tineret și Sport a DÎTS în scopul examinării 

posibilității includerii acestora în programul de finanțare ”Tineret” pentru anul bugetar respectiv.  

 

Secțiunea 8. Relații cu Consiliul Municipal Bălți 

 

68.  În vederea susținerii activității și durabilității Consiliului Municipal al Tinerilor din 

mun. Bălți, Consiliul Municipal Bălți: 

1) Examinează recomandările Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți privind 

activitățile de tineret și necesitățile tinerilor din municipiu; 

2) Invită la ședințele acestuia și la dezbateri - reprezentanții Consiliului Municipal al 

Tinerilor din mun. Bălți în situațiile de examinare a propunerilor ce țin de activitatea de tineret și 

necesitățile tinerilor din municipiu; 

3) Consultă proiectele sale de decizii ce țin de activitatea de tineret și necesitățile tinerilor 

din municipiu cu Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți; 

4) Aprobă resurse necesare pentru activitățile Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. 

Bălți; 

5) Monitorizează procesul de constituire a Consiliului în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament și respectării principiilor democratice; 

6) Informează Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți despre activitățile realizate 

și încurajează participarea tinerilor la realizarea activităților planificate.  

  

CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE 

Secțiunea 1. Monitorizarea și evaluarea activităţii Consiliului Municipal al Tinerilor 

din mun. Bălți 

 



69.  Mentoratul Consiliului Municipal al Tinerilor Bălți este asigurat de specialistul de 

tineret din cadrul DÎTS, Secția Tineret și Sport și/sau Directorul Centrului de Resurse pentru 

Adolescenți și Tineret „CRAT” Bălți; 

70.  Evaluarea activităţii Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți are loc prin 

autoevaluare.   

71.  Raportul de activitate per an precum şi rezultatele evaluării sunt accesibile și sunt 

publicate până în data de 31 martie anual,  pe pagina oficială a Primăriei municipiului Bălți 

(www.balti.md) și pagina DÎTS Bălți. 

 

Secțiunea 2. Încetarea activității Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

 

72.  Încetarea activității Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți are loc la sfârșitul 

mandatului pentru care a fost constituit; 

73.  Actul încetării activității Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este 

constatat de către Comisia electorală; 

74.  Consiliul Municipal al Tinerilor din mun. Bălți poate fi lichidat cu votul a 2/3 din 

numărul total a membrilor Adunării Generale, dacă nu s-a întrunit timp de 4 luni consecutiv ori 

nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv. 

75.  Actul lichidării Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți este constatat de către 

Adunarea Generală;  

76.  În cazul încetării activității/ lichidării Consiliului Municipal al Tinerilor din mun. Bălți 

în termen de 3 luni urmează a fi constituit un nou Consiliu, în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament; 

77.  Bunurile rămase după lichidarea Consiliului sunt folosite, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare/ se oferă în folosință noului Consiliul Municipal al Tinerilor din 

mun. Bălți. 

 

http://www.balti.md/

