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Referat de aprobare 

privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru 
Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2022” 

 
Dezvoltarea unei societăţi democratice este legată de dezvoltarea unei societăţi 
civile deschise, în special de dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale care pot 
răspunde cerinţelor cetăţenilor printr-o implicare activă. Un fenomen definit al 
sferei civile din județul Harghita constituie existența unei mișcări de tineret bine 
organizate, în ultimii ani a crescut considerabil chiar și numărul organizațiilor de 
tineret rurale. 
 
Această creștere cantitativă și calitativă a organizațiilor de tineret din județul 
Harghita a rezultat creșterea numărului de manifestări, evenimente și programe 
organizate de către acestea în favoarea tinerilor locali. 
 
În zilele noastre, tinerii din cadrul acestor organizații își organizează mai eficient 
timpul lor liber, participă la diferite manifestări sportive, culturale, sociale etc., la 
diferite cursuri de perfecționare și beneficiază astfel de încrederea și sprijinirea 
comunităților locale. O categorie aparte a tinerilor o constituie elevii și consiliile de 
elevi de pe teritoriul județului Harghita, deoarece ei constituie un segment 
deosebit de activ al sferei civile dar care suferă de o fluctuație continuă a 
membrilor în perioade de câte patru ani. Ei constituie un segment din care se vor 
dezvolta viitorii personalități ai societății noastre care vor activa în continuare în 
folosul comunităților județului Harghita, este deci foarte oportun să se organizeze  
diferite acțiuni pentru dezvoltarea, informarea și consultarea lor. 
 
Conform art. 3 al Legii 425/2004 privind instituirea Zilei Naţionale a Tineretului în 
România, ”autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv unităţile şi 
serviciile publice din subordinea acestora, care au atribuţii în domeniul tineretului, 
educaţiei, culturii, sportului, cercetării, turismului, protecţiei mediului, sănătăţii şi 
finanţelor, precum şi structurile de şi pentru tineret acordă sprijin material, 
financiar şi organizatoric sărbătoririi Zilei Naţionale a Tineretului.” Astfel, scopul 
acestui program este organizarea Zilei Naționale a Tineretului în județul Harghita în 
luna mai 2022, cu un eveniment care conține diferite activități pentru dezvoltarea, 
informarea și consultarea tinerilor din județul Harghita. 
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Anul 2022 fiind declarat Anul European al Tineretului, în cadrul acestui 
program se vor organiza diferite activități pentru dezvoltarea, informarea și 
consultarea tinerilor din județul Harghita, Programul Consiliului Județean 
Harghita pentru Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2022 
venind în întâmpinarea dezvoltării abilităților tinerilor din județul Harghita, 
motivând astfel participarea lor activă la viața publică, acestea realizându-se 
printr-un spectru larg de activități organizate pentru tinerii din județul 
Harghita, programul căpătând astfel caracter de interes județean. 
 
În baza celor arătate mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 
 
Miercurea Ciuc, 6 ianuarie 2021. 
 
                        Director general         Întocmit, 
                           Zonda Erika     Kardalus Enikő 

 


		2022-01-06T15:45:44+0200
	ENIKO KARDALUS


		2022-01-06T15:59:54+0200
	Erika Zonda


		2022-01-06T16:32:06+0200
	Barna-Botond Biro




