ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.311/19.12.2017
privind aprobarea Strategiei de tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021
Consiliul Judeţean Timiş,
Având în vedere Expunerea de motive nr.21895/13.11.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Timiş, domnul Călin-Ionel Dobra si Raportul nr.21896/13.11.2017 al Direcţiei
Administraţie Publică Locală - Serviciul Monitorizare și Transparență Decizională prin care se
propune aprobarea Strategiei de tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a Administrației publice locale,
republicată, actualizată, art. 91 alin. 3, lit. d), Consiliul județean adoptă strategii, prognoze și
programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului și conform dispozitiilor art.
91 alin. 5 lit. a) pct. 5, Consiliul județean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind tineretul,
Luând în considerare adresa înregistrată la Consiliul Județean Timiș cu nr.
21569/07.11.2017, prin care Fundația Județeană pentru Tineret Timiș ne-a remis intenția de
aprobare a Strategiei de Tineret a Județului Timiș,
Tinand cont de prevederile art.3 si art.4 din Legea nr.350/2006 a tinerilor, cu
completarile si modificarile ulterioare,
Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 44-45 şi de art. 94-98 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului
Judeţean Timiş,
În temeiul prevederilor art, 91 alin.1 lit. e, alin.6 lit. a, alin. 5 lit. a, pct. 1, şi art. 97
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, aproba prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1 - Se aprobă Strategia de tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția
Administrație Publică Locală – Serviciul Cultură, Învățământ, Minorități, Sport.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Timiş şi pe site-ul
propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Direcţiei Administraţie Publică Locală;
- Direcției Generale Economice, Informatizare;
- Fundației Județene pentru Tineret Timiș.
PREŞEDINTE
Călin – Ionel Dobra

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ
Ioan-Dănuţ Ardelean

