Prima sedinta a noului mandat al Consiliului Copiilor si Tinerilor
Ploiesti
23 noiembrie 2009

Luni, 23 noiembrie 2009, a avut loc prima sedinta a C.L.C.T-ului in
cadrul careia, primarul tinerilor, Vlad Bocioaca, impreuna cu viceprimarii
Adrian Preda si Marin Vlad Cristian si Miruna Constantin (secretar) au
discutat, impreuna cu cei 40 de consilieri-elevi ploiesteni, programul
primelor activitati.
Alaturi de doamna Liliana Iliescu-coordonatorul C.L.C.T-ului si prof.
Maria Gheorghe, noii alesi s-au bucurat de prezenta in mijlocul lor a
domnului director Gabriel Taga si a doamnei director adjunct Daniela
Lambru (Colegiul National “Mihai Viteazul”) care, cu amabilitate, au
gazduit in amfiteatrul liceului prima noastra intalnire, asigurandu-ne,
totodata, de intreaga lor receptivitate si intelegere in sprijinirea proiectelor
ce le vom initia.
Iata care sunt primele actiuni in care ne vom implica:
 Joi, 26 noiembrie 2009, liceenii care fac parte din C.L.C.T. vor
participa, in Aula Mare a Academiei Romane, la o sesiune de
comunicari cu tema “Centenar Eugen Ionescu”. Vor conferentia
presedintele Academiei Romane – Ionel Haiduc, Radu Beligan si,
deopotriva, academicienii Eugen Simion, Nicolae Breban si Basarab
Nicolescu, celor din urma fiindu-le conferit titlul de Cetateni de
Onoare ai Ploiestiului.
 Sambata, 28 noiembrie 2009, vom avea ocazia sa participam la lansari
de carte in cadrul targului de carte Gaudeamus, organizat la Romexpo
– Bucuresti.

Ambele actiuni vor fi posibile cu sprijinul Primariei Ploiesti, respectiv
Clubul Sportiv Municipal si Casa Municipala de Cultura
“I.L.Caragiale” care vor suporta costurile legate de transport.
Un alt moment important in cadrul acestei sedinte a fost impartirea
sarcinilor Consiliului. El este format din patru comisii, fiecare fiind
compusa dintr-un consilier-coordonator si 9 elevi de gimnaziu si liceu,
cu aptitudini in domeniul respectiv:
1. Comisia “Cultura-Educatie”, coordonata de Radu Sabados (C.N.
Mihai Viteazul)
2. Comisia “Sport –Loisir”, coordonata de Radu Bitu (C.N. Mihai
Viteazul)
3. Comisia “Mass-media si Relatii internationale” coordonata de
Coca Sabina-Kathrin (C.N. “Ion Luca Caragiale”)
4. Comisia “Buget-Finante” coordonata de Stefan Curca Sabados
(C.N. I.L.Caragiale)
Toate Comisiile vor beneficia de implicarea, ajutorul si sprijinul
direct al primarului, viceprimarilor si secretarei.
Pe viitor, puteti lua cunostinta de toate actiunile Consiliului Local al
Copiilor si Tinerilor Ploiesteni, pe site-ul Primariei Ploiesti :
www.ploiesti.ro !
Fiti alaturi de noi!

