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CERERE DE ADEZIUNE 

                       LA CONSILIUL CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET   

                                                  AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

Subsemnatul/a _______________________________________, domiciliat/ă în 

____________________, str. _____________________________, nr._______, bl.__________, ap._________, 

tel.__________________, e-mail_______________________________, legitimat cu BI/ CI, seria ___, nr. 

_________________, eliberat de _________________________________, CNP 

_____________________________________ în calitate de reprezentant al:  

 Fundației Județene pentru Tineret/ Organizației federative a tinerilor la nivel județean: 

___________________________________________________________________________  

 Organizației studențești: _______________________________________________________ 

 Organizației de elevi: _________________________________________________________ 

 Organizației neguvernamentale de și pentru tineret: _________________________________  

 Structurii sindicale adresată tinerilor: _____________________________________________  

 Structurii patronale adresată tinerilor:_____________________________________________ 

 Consiliului Județean al Elevilor Prahova:___________________________________________  

 Grupului informal de tineret recunoscut de Primăria Municipiului Ploiești: 

___________________________________________________________________________ 

 Structurii de tineret a partidului politic:  ___________________________________________ 

 cu sediul în localitatea ___________________________, județul _______________________, strada 

_______________________________, nr.______, bl.__________, ap.____________, tel. 

____________________, e-mail ______________________, 

solicit înscrierea în CONSILIUL CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET  de pe lângă Consiliul Local 

al Municipiului Ploiești. 

Domenii de lucru abordate de CCPT:  
Vă rugăm să bifați domeniul de lucru .... 

 Cultură 

 Educație și formare; 

 Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;  

 Participare și activități de voluntariat.  

 Sport, sănătate și mediu; 

 Incluziune socială și susținerea tinerei 

familii. 

 

 

Declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești și ulterior voi anexa 

actele doveditoare celor declarate. 

DATĂ: SEMNĂTURĂ REPREZENTANT: 
 

Conform Art.5 din HCL nr.220/10.07.2017, înscrierea se va face prin completarea prezentei cereri de adeziune și depunerea 

ei la Secretarul Municipiului Ploiești, însoțită ulterior de documentele doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 

4. Adeziunea în cadrul CCPT se face în vederea implicării în discuții a tinerilor și a factorilor de decizie, cu scopul de a 

garanta că părerile tinerilor sunt luate în considerare în procesul de elaborare și monitorizare a politicilor publice în domeniul 

tineretului la nivel local.  


