CONSILIUL LOCAL AL COPIILOR SI TINERILOR PLOIESTI
REGULAMENT PRIVITOR LA ORGANIZAREA ALEGERILOR
2009

1. Introducere
Conform Constitutiei României, cetătenii care au împlinit 18 ani au dreptul la
vot, astfel sunt alesi consilierii locali, primarii, deputatii, senatorii si
presedintele republicii.
Se pune, firesc, întrebarea? Dar pentru voi, tinerii, cine decide? Cine ia
hotărârile care vă privesc? Ce drepturi aveti si ce puteri pentru a influenta
deciziile celor alesi să conducă o comunitate?
Faptul că nu aveti 18 ani nu este un impediment pentru a vă exprima
asteptările, pentru a formula propuneri, a vă implica si pentru a vă promova
ideile.
Declaratia Universală a Drepturilor Copilului stipulează dreptul la asociere al
tinerilor. Deasemenea, Rezolutia 237/1992 a Conferintei Permanente a
Puterilor Locale si Regionale din Europa a adoptat Carta participării tinerilor la
viata municipală si regională în care se precizează că: "municipalitătile si
celelalte colectivităti teritoriale se angajează să creeze conditii institutionale
optime de participare a tinerilor la decizii si dezbateri în problemele care îi
privesc si se angajează să creeze si să sustină consiliul tinerilor care
functionează ca o structură de participare activă..."
Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiesti (CLCT) este un cadru de
manifestare a drepturilor tinerilor la libera exprimare si la libera
asociere.
El functionează, în general, după modelul consiliilor locale ale adultilor
si se adresează tinerilor între 13 si 25 de ani.
În România există, deja, 53 de astfel de consilii locale ale tinerilor si, în
tot atâtea orase, primarii si consilierii locali au acceptat "provocarea" de
a avea interlocutori cu o legitimitate certă - reprezentanti alesi
democratic de tineri - care să exprime punctul acestora de vedere în
problemele care îi privesc.
Odată constituit, Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor are o legitimitate
si o reprezentativitate care-l îndreptătesc să formuleze propuneri si să
initieze activităti în interesul celor care l-au ales si a întregii comunităti.
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Ei pot cere sprijinul autoritătilor locale in definirea unor politici de
tineret, pot contribui la elaborarea acestora si la punerea lor în aplicare.
Practic, membrii Consiliului Local al Copiilor si Tinerilor au posibilitatea
să-si exprime asteptările si cerintele colegilor pe lângă autorităti si, pe
măsura posibilitătii lor, să initieze actiuni proprii în vederea satisfacerii
acestor asteptări si cerinte. Ei pot descoperi probleme si, deasemenea,
pot propune solutii privind viata tinerilor, integrata in comunitatea din
care fac parte. Au datoria să se informeze în legătură cu aceste
probleme, să le studieze, să identifice solutii si să elaboreze programe
de actiune pe care, împreună cu cei pe care i-au ales, urmează să le
realizeze.
Initiativa infiintarii unor consilii locale ale copiilor, prin care sa li se asigure
acestora posibilitatea de a-si exprima, nemijlocit, parerile si aspiratiile, de a-si
formula si pune in aplicare propriile proiecte, care sa raspunda propriilor nevoi
s-a dezvoltat, indeosebi, dupa 1979, Anul International al Copilului (cand a
luat fiinta si primul consiliu, la Schiltigheim, in Alsacia). Structuri de acest gen
există deja în numeroase tări europene (Franta, Italia, Belgia, Elvetia,
Germania, Ungaria, Marea Britanie, Slovacia, Polonia, Finlanda, Danemarca,
Letonia si evident România), ele dezvoltându-se cu rezultate apreciabile.
Această experientă nu se limitează numai la Europa. De la începutul anilor
`80 există si în Statele Unite ale Americii astfel de consilii, identic constituite si
cu aceleasi obiective. De asemenea în Canada, Australia, Noua Zeelandă, iar
în câteva tări din Asia există un mare interes pentru a crea structuri similare.
În România există în ultimii ani un program de atragere a tinerilor la procesul
decizional în unităti de învătământ - sub forma consiliilor elevilor.
Competentele acestora nu includ, însă, problemele administrării localitătilor.
Consiliul Local al Tinerilor se doreste a fi o structură de sine-stătătoare, care
să propună si să realizeze proiecte cu specific propriu, orientate spre
problemele cu care se confruntă la ora actuală tinerii din societatea
românească.
Se face, deasemenea, precizarea: Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor
din Ploiesti este o structura de sine statatoare, total diferita de Consiliul
Elevilor. Conform Regulamentului exista, in fiecare unitate de invatamant
preuniversitar, un grup de elevi, care reprezinta interesele colegilor lor in
scoala respectiva (disciplina, uniforma, sistemul de sanciuni, evaluarea si
notarea, etc). Ei pot colabora foarte bine cu colegul lor – consilier ales CLCT
insa nu se confunda niciodata cu acesta.
Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor nu este in subordinea Consiliului
Judetean al Elevilor. Este o structura unica, la nivel local, singura
structura legitima de reprezentare a copiilor si tinerilor in fata organelor
de stat si administrative, consilierii fiind alesi prin vot.
2. Constituirea Consiliului Local al Copiilor si Tinerilor
2.1. Motive
Principalul obiectiv al proiectului este promovarea participării tinerilor la
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decizia publică, în problemele care îi privesc. Calea de a atinge acest
obiectiv este sprijinirea înfiintării si asistenta pentru activitătile
Consiliilor Locale ale Copiilor si Tinerilor. Lor li se oferă posibilitatea de
a cunoaste mecanismele alegerilor democratice, sansa de a-si pune în
valoare calităti, care mai rar sunt evidentiate în procesul instructiveducativ, în scoli si în familii, legate de conduita lor civică, de calitatea
lor de cetăteni, de membri ai comunitătii locale din care fac parte.
Adultilor din administratia locală, din scoli, părinti si membri ai
organizatiilor neguvernamentale locale, li se propune o regândire a
universului de asteptări al tinerilor, prin luarea în considerare a nevoilor
lor, identificate de tinerii însisi, precum si a solutiilor propuse de
acestia.
Aceasta organizatie, apolitica, recunoscuta si legitimata de Primarul
Municipiului Ploiesti si de Consiliul Local (al adultilor) va fi monitorizata,
pe parcursul intregului mandat (3 ani) de un angajat al administratiei
publice locale (functionar public), numit coordonator. El va fi agreat de
organizatia Master Forum Bucuresti si are obligatia, conform atributiilor
de serviciu din fisa postului, sa participe, alaturi de intreaga echipa
formata, la toate actiunile, proiectele si programele in care sunt
implicati. De asemenea, va raspunde, de cate ori este cazul, la
convocarile pe care, periodic, organisme similare la nivel national sau
international le organizeaza (reuniuni regionale, nationale, etc).
2.2. Cine poate candida?
Consiliile locale ale copiilor si tinerilor sunt compuse din consilieri, alesi prin
vot universal, legal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de
Legea privind alegerile locale.
La functia de consilier pe scoala poate candida orice elev din clasele a
VI-a (pentru gimnaziu) si orice elev din clasele a IX-a sau a X-a (pentru
licee, grupuri scolare sau colegii).
De preferat ar fi ca toate unitatile de invatamant din municipiul Ploiesti
sa aiba reprezentantul sau. Nu este, insa, obligatoriu. Daca la nivelul
scolii respective nu exista preocupare pentru mobilizarea elevilor si,
implicit, a colectivului de cadre didactice in acest gen de activitate,
elevii respectivei scoli nu se vor putea bucura de beneficiile pe care le
presupune apartenenta la un astfel de organism.
Conditii obligatorii:
• sa nu faca parte din nici o organizatie politica
• sa aiba nota 10 la purtare
• media notelor sale, la toate disciplinele de studiu, sa nu fie mai
mica de 8.00
• sa nu aiba alte abateri disciplinare
Alte conditii:
•

să fie bun organizator si să fie dispus să lucreze în echipă;
3

•
•
•
•

să aibă dorinta de a folosi o parte a timpului său liber pentru
activitătile consiliului
sa aiba o conduita etica ireprosabila, astfel incat sa se poate
constitui intr-un model pentru colegii sai.
sa aiba caracter de lider
sa aiba spirit intreprinzator, inovator si o mare putere de
mobilizare a colegilor sai in proiectele pe care le initiaza sau se
afla in derulare

La functiile de primar, viceprimar si secretar mai pot candida, pe langa
consilierii desemnati in fiecare scoala, si alti elevi, care se inscriu in
acelasi segment de varsta, insa care fac parte din cele 2 asociatii de
dezbateri academice. Se opteaza si pt aceasta varianta deoarece s-a
verificat, pe parcursul mandatelor trecute, ca acesti elevi au reale calitati
de lider, spirit organizatoric, practic, mare putere de argumentare si de
sustinere a ideilor pe care le promoveaza. Cum acestea sunt calitati
indispensabile unui conducator, se procedeaza, deci, si la inscrierea
acestora in cursa electorala.
2.3. Cine organizează alegerile?
Folosind modelul PAL-TIN, Primaria Municipiului Ploiesti organizeză
desfăsurarea alegerilor locale de tineret.
Asociatia Master Forum a lansat Proiectul PAL-TIN (Participarea
TINerilor la Administrarea Locală), în anul 1994, pentru promovarea
participării copiilor si tinerilor la decizia publică în problemele care îi
privesc. Pe întreaga durată a acestui proiect a existat un parteneriat bun
cu administratiile locale, cu Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul
Tineretului si Sportului, Departamentul pentru Protectia Copilului si cu
numeroase organizatii neguvernamentale din România.
3. Organizarea alegerilor consilierilor la nivel de unitatea de invatamant
3.1. Circumscriptia electorală la nivel de unitate de invatamant
Pentru alegera consiliului local al tinerilor, Municipiul Ploiesti este
circumscriptie electorală. Alegerile de tineret se vor desfăsura, optional, in
toate unitatile de invatamant preuniversitar din Ploiesti: gimnazii, grupuri
scolare, licee si colegii.
3.2. Documente necesare inscrierii la functia de consilier
- cerere de inscriere a candidatului (vezi anexa 1)
- lista alegatorilor care sustin candidatura lui: 50 pentru licee si 15 pentru
gimnazii (anexa 2)

4

- avizul conducerii scolii (anexa 3)
- acordul parintilor (anexa 4)
- programul sau electoral (care va fi extrem de concis – maxim 2 pagini)
(anexa 5)
3.3. Campania electorală
În campania electorală se pot desfăsura următoarele activităti:
•
•
•
•

expunerea de afise electorale
fotografia candidatului format A4, sloganul electoral, etc;
distribuirea de fluturasi printre colegi;
discutii cu colegii pentru obtinerea a cât mai multe voturi.

În ziua alegerilor, candidatii se prezintă la votare asemeni tuturor celorlalti
alegători. Se interzice propaganda electorală în ziua alegerilor. Alegătorii pot
vota orice candidat de pe lista electorală, inclusiv propria persoană.
Rezultatele alegerilor din licee vor fi comunicate Biroului Electoral Central si
vor fi afisate în scoli în aceeasi zi. Biroului Electoral Central va anunta
rezultatul votării. Candidatii care nu au iesit consilieri rămân pe lista de
asteptare, fiind rezerve (supleanti) pentru eventualele înlocuiri ale consilierilor
care îsi dau demisia, sau care sunt demisi de Consiliul Local al Copiilor si
Tinerilor, din cauza neimplicarii corespunzatoare in aceasta activitate.
Conditiile în care un consilier este demis constau în neprezentarea
consecutivă (nemotivat) la trei sedinte ale Consiliului Local al Copiilor si
Tinerilor, drept pentru care acesta este înlocuit de un membru supleant ales
prin vot deschis de către consilierii validati.
3.4. Biroul Electoral din unitatea de invatamant
Biroul electoral este organul de conducere al alegerilor pentru consilieri în
Consiliul Local al Tinerilor la nivelul scolii. Biroul electoral se compune
dintr-un numar impar de participanti, direct proportional cu nr. de elevi al scolii
respective: 5 pentru gimnaziu, 7 pt licee si grupuri scolare si 9 pentru colegii.
Ei au următoarele atributii:
•
•
•
•
•

urmăresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri în
circumscriptia electorală în care ele functionează;
veghează la întocmirea în termen a listelor electorale;
înregistrează listele de candidati si candidaturile pentru primar si
constată rămânerea definitivă a acestora;
conduc operatiunile de votare si iau toate măsurile de ordine;
înmânează Biroului Electoral Central procesele verbale cuprinzând
rezultatele votării împreună cu contestatiile depuse (dacă sunt);

Atributii în ziua alegerilor:
•
•

se prezintă la sectia de votare si pregătesc sala pentru deschidere;
la intrarea în scoală, la loc vizibil, vor afisa lista candidatilor si
programul alegerilor;
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•
•

verifică urna de vot si o sigilează;
verifică cabinele de vot, lista electorale si buletinele de vot.

Listele electorale si buletinele de vot se distribuie reprezentantilor fiecărei
clase pentru ca votarea să meargă cât mai usor.
3.5. Buletinele de vot
Buletinele de vot vor fi intocmite conform anexei 5. Ele vor avea, pe spate,
stampila scolii (pentru a nu putea fi falsificate). Se va incercui in buletinul de
vot numarul corespunzator numelui candidatului ales ca si consilier.
3.6. Desfasurarea procesului de votare in gimnazii si licee
La fiecare unitate de invatamant din Ploiesti va fi amenajată o sectie de
votare. Sectia de votare se deschide la ora anuntată. În sectia de votare pot
intra alegătorii si voluntarii (care se ocupă de bunul mers al alegerilor, dar
care nu votează si nu numără voturi), observatorii si/sau adulti invitati, massmedia.
Fiecare sectie de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine si
una sau mai multe urne, functie de numarul alegatorilor din fiecare scoala.
Presedintele biroului electoral, împreună cu ceilalti membri, verifică in
dimineata zilei votarii urna, existenta listelor electorale si a buletinelor de vot,
după care închid si sigilează urna. Presedintele sectiei de votare este obligat
să ia măsurile necesare pentru desfăsurarea alegerilor în bune conditii. La
desfăsurarea activitătii de votare pot participa observatori (cadre didactice,
reprezentanti ONG, voluntari si mass-media).
Votarea are loc între orele stabilite de biroul electoral, de comun acord cu
conducerea scolii respective, astfel incat sa nu fie perturbat procesul intructiveducativ.
Membrii biroului electoral votează si ei asemeni oricărui alegător.
La ora stabilită, Biroul Electoral închide sectia de votare si trece la numărarea
voturilor. Dacă numărul de alegători este mic si alegătorii au votat deja, sectia
de votare se poate închide înainte de ora stabilită. La numărarea voturilor se
procedează asfel:
1. Presedintele Biroului Electoral anulează buletinele de vot
neîntrebuintate si apoi deschide urna;
2. Presedintele citeste cu voce tare numele candidatilor votati pe fiecare
buletin, iar 2-3 membri ai biroului, în paralel, notează numărul de voturi
pentru fiecare candidat (fiind mai multi care notează în paralel se
verifică corectitudinea rezultatelor);
3. Se anulează buletinele de vot în care s-au făcut mai multe alegeri
decât una singura, cele pe care nu se afla stampila scolii, precum si
cele care au alte însemne decât cele necesare pentru validarea votului
sau cele care nu au nici o incercuire;
4. Se totalizează numărul de voturi valide pentru fiecare candidat;
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5. După numărarea voturilor, se completează procesul verbal de
circumscriptie, in 2 exemplare: unul va ramane la scoala iar unul va fi
inaintat Biroului Electoral Central.
Procesul verbal trebuie să cuprindă:
•

Buletine de vot:

-

primite
folosite
neutilizate;

•

Alegatori:

-

inscrisi in liste
prezenti la votare

•

Voturi exprimate:

-

valabile
nule
total

Toti candidatii sunt înscrisi în ordinea descrescătoare a voturilor obtinute,
primii clasati vor deveni consilierii liceului respectiv în Consiliul Local al
Tinerilor.
Procesul verbal trebuie să fie semnat de către presedintele comisiei,
directorul cu munca educativa si unul din membrii conducerii scolii.
După completarea si semnarea procesului verbal acesta, împreună cu
materialele primite, vor fi depuse, la data anuntata, la Biroul Electoral Central.
Afisarea rezultatelor alegerilor în licee se face după validarea lor de către
Biroul Electoral Central, urmând ca în prima sedintă, stabilita de conducerea
scolii, el sa fie investit in aceasta functie.
4. Desfasurarea alegerilor pentru functia de primar, viceprimar si
secretar
La functiile de primar, viceprimar si secretar poate candida:
- orice elev, clasa a IX-a sau a X-a, care a fost validat, ca si
consilier, in scoala sa,
- orice elev, pe acelasi segment de varsta, membru al uneia din
cele doua asociatii de dezbateri publice si oratorie ce
functioneaza in municipiul Ploiesti
Conditii obligatorii (si eliminatorii):
- nu face parte din vreo organizatie politica
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-

-

foarte bun cunoscator a cel putin doua limbi straine de circulatie
mondiala (care sa-i permita participarea la actiuni organizate si la
nivel international sau sa fie cooptat, la nivel national sau
international, ca reprezentant al orasului sau – tarii sale – in
diverse organizatii de tineret, care au ca scop promovarea
politicilor de tineret)
calitati incontestabile de lider
disponibilitate pentru munca in echipa, actiuni de voluntariat
caracter inovator
capabil sa asigure interfata intre tinerii din municipiul Ploiesti si
administratia ploiesteana
capabil sa transpuna in practica, alaturi de echipa sa, cu ajutorul
coordonatorului, a proiectelor propuse.

Fiecare candidat isi va depune, in timp util, candidatura la una din functiile de
conducere (primar, viceprimar, secretar), dupa cum urmeaza:
1. La Sediul Biroului Electoral Central (Palatul Administrativ,
Compartimentul “Educatie – Sanatate – Cultura – Culte”, camera
623):
-

cerere de inscriere a candidaturii
curriculum vitae (in care trebuie sa figureze, obligatoriu, activitati
care-l recomanda pentru aceasta functie)
motivul pentru care doreste sa se inscrie in aceasta functie
recomandare de la conducerea scolii de provenienta
platforma electorala (nu mai mult de 2 pagini A4)
o lista care sa cuprinda numele si semnatura a cel putin 50
simpatizanti

2. Pe site-ul Primariei Municipiului Ploiesti (www.ploiesti.ro, la rubrica
Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor) se vor posta:
-

o fotografie recenta
platforma electorala
curriculum vitae
un fimulet, de maxim 10 min, in care sa prezinte alegatorilor, intrun mod clar, concis si cat mai sugestiv, motivele pentru care
candideaza la aceasta functie
sloganul sau electoral.

Directorii educativi din fiecare scoala au obligatia sa aduca la
cunostinta intregului colectiv de elevi, fie printr-o sedinta, fie printrun material la avizierul scolii, modul in care se vor desfasura
alegerile, precum si site-ul unde elevii ii pot cunoaste si, implicit,
vota, pe cei care, in urmatorii ani ii vor reprezenta.
La o data ce va fi comunicata ulterior, la Sala “Leonard Doroftei”, se
vor desfasura alegerile propriu-zise pentru functia de primar,
viceprimar si secretar.
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Biroul Electoral Central va fi compus din sapte membri (coordonator
CLCT, studenti, membri ai unor ONG-uri din Ploiesti).
Buna
functionarea va fi asigurată de voluntari si cadre didactice.
Membrii B.E.C. au următoarele atributii:
•
•
•
•
•
•
•

primeste si verifică documentele Birourilor Electorale de liceu;
validează rezultatele alegerilor în fiecare liceu;
primeste si solutionează contestatiile privind candidaturile si
desfăsurarea alegerilor;
primeste candidaturile pentru functia de Primar;
validează rezultatele alegerilor,
organizează al doilea tur de scrutin în caz de nevoie;
comunică rezultatul final ale alegerilor.

Numărarea voturilor se face în prezenta observatorilor, a
reprezentantilor Consiliului Local Ploiesti, Inspectoratului Scolar
Judetean Prahova, reprezentantilor mass-mediei locale.
Astfel: va fi desemnat Primarul Copiilor si Tinerilor, cel ce a intrunit cel
mai mare numar de voturi. Apoi, in ordine descrescatoare a numarului
de voturi, vor fi desemnati cei doi viceprimari si secretarul.
Rezultatele votării se anuntă imediat si vor fi postate, de asemenea, in
cel mai scurt timp posibil, pe site-ul Primariei Ploiesti.
Investirea in functiile de conducere va fi facuta luni, 16 noiembrie 2009,
orele 16.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor Ploiesti, in cadrul unui
show electoral, prilej cu care membrii CLTC din vechiului mandat isi vor
prezenta bilantul, urmand sa predea stafeta noilor alesi.
Vor fi invitati sa participe elevi din toate scolile ploiestene, alaturi de
reprezentantii adiministratiei publice locale (primar, viceprimar,
consilieri), ai Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, ai altor
organizatii non-guvernamentale la nivel national.

Consilier-coordonator
Liliana Iliescu
Compartimentul “Educatie-Sanatate-Cultura-Culte”
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Anexa 1

CERERE
DE ÎNSCRIERE A CANDIDATURII
pentru
alegerea Consiliului Local al Copiilor si Tinerilor Ploiesti
Subsemnatul (a)
_________________________________________, domiciliat în
____________________________________________, telefon
__________________________, elev(a) în clasa a _____a,
la_______________________________________________Ploie
sti,
doresc sa îmi înscriu candidatura pentru functia de consilier în
cadrul
Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiesti.
Ma angajez sa respect regulamentul campaniei electorale si sa îmi
îndeplinesc atributiile care îmi vor reveni ca membru al Consiliului,
conform statutului care va fi adoptat de Consiliul Local al Copiilor
si Tinerilor Ploiesti, în situatia în care voi fi ales.
Anexez prezentei cereri lista celor 50 colegi (liceu)/ 15 colegi
(gimnaziu) care îmi sustin candidatura, programul pe care îl
propun în argumentarea candidaturii mele si acordul conducerii
scolii si al parintilor în legatura
cu prezentarea mea la alegeri.
Data ___________

Semnatura
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Unitatea de invatamant

Anexa 2

LISTA
alegatorilor care sustin candidatura lui
_______________________________________,
elev(a) în clasa a ____-a
pentru functia de consilier în Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor
Ploiesti
Subsemnatii (acesti alegatori nu vor putea semna lista decat pentru 1 singur candidat):
Nume si prenume

Clasa

Semnatura

sustinem candidatura lui ____________________________ la alegerile pentru functia de
consilier în Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiesti.

Data _______________

Director
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Unitatea de Invatamant

Anexa 3

AVIZUL CONDUCERII SCOLII

Certificam prin prezenta ca elevul (a) __________________________
din clasa a ____-a a Scolii noastre îndeplineste conditiile prevazute de
regulamentul alegerilor privind functia de consilier in Consiliul Local al
Copiilor si Tinerilor.
Totodata, ne manifestam deplina sustinere in implicarea sa in acest
gen de activitate, fiind alaturi de el in ducerea la indeplinire a sarcinilor
ce ii revin, precum si in diseminarea, la nivelului intregului colectiv
(cadre didactice si elevi) a informatiilor legate de activitatea Consiliului
Local al Copiilor si Tinerilor Ploiesti
Data __________

Diriginte

Director
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Unitatea de invatamant

Anexa 4

AVIZUL PARINTILOR / ACORDUL PARINTILOR
Subsemnatii _________________________________________ (tata)
si_________________________________________________(mama)
ne comunicam acordul cu privire la înscrierea candidaturii copilului
nostru
________________________________________________________
__ la alegerile pentru Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiesti.
Totodata, in cunostiinta de cauza, imi exprim deplinul acord pentru
implicarea copilului meu in toate activitatile ce tin de statutul sau de
consilier (in cazul in care va fi ales), fara insa sa-i fie afectata
activitatea scolara, recuperarea materiilor in cazul absentelor fiind
absolut obligatorie.
Ne asumam contactarea coordonatorului CLCT Ploiesti in cazul
fiecarei probleme ce urmeaza a surveni, problema ce ar afecta, intr-un
fel sau altul, activitatea copilului nostru.
De asemenea, nu ne impotrivim deplasarilor la seminarii, conferinte,
congrese, cu conditia unei discutii in prealabil cu dna coordonator
CLCT
Ploiesti sau cu insotitorul de grup, rezervandu-ne insa dreptul de a
refuza
participarea sa in conditiile in care exista motive clar definite.
Data _____________
Semnaturile parintilor
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Anexa 5

PROGRAMUL ELECTORAL
al candidatului/candidatei ________________________________
în alegerile pentru
Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiesti
Subsemnatul/Subsemnata _______________________________
îmi propun sa obtin investirea în functia de membru al Consiliul
Local al Copiilor si Tinerilor Ploiesti, pentru a sustine realizarea
urmatoarelor proiecte:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
...........................................
(Proiectele pe care urmeza sa le mentionati trebuie sa fie realiste,
sa raspunda unei nevoi existente, unei probleme importante pe
care voi credeti ca merita sa incercati s-o rezolvati. Nu uitati ca
proiectele pe care voi le propuneti acum vor fi luate in discutie in
cadrul consiliului in cazul in care veti obtine statutul de consilier si
va trebui sa le sustineti cu argumente perfect valabile si sa luptati
pentru a va realiza programul electoral!)
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BULETIN DE VOT
Alege din urmatoarea lista 1 candidat pentru a face parte din
Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiesti, încercuind numarul
corespunzator candidatului preferat:
Nr.crt.

Numele si prenumele
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