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privind dizolvarea fundaiiilor pentru tineret şi abrogarea Decretului- 

Lege nr. 150/1990, Legii nr. 146/2002 şi art. 13 şi 14 din Legea nr. 350/2006 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. 1. - (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi Fundaţia pentru Tineret a Municipiului 

Bucureşti se dizolvă. Bunurile acestora trec în domeniul public at judelului în care se află, 

respectiv în domeniul public at municipiului Bucureşti. Bunurile aflate în municipiile reşedinţă 

de judeţ trec în domeniul public al acestora. 

(2) Fundaţia Naţionată pentru Tineret se dizolvă. Bunurile acesteia trec în domeniul 

public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. 

(3) La solicitarea consiliilor locale sau judeţene, bunurile prevăzute la alin. (2) pot fi 

trecute în domeniul public local sau judeţean. 

(4) Bunurile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot fi trecute în domeniul privat al statului 

sau al unitătilor administrativ-teritoriale. 

(5) Toate contractele de locatiune sau comodat cu privire Ia bunurile prevăzute la alin. 

(1) şi (2) încetează de drept. 

Art. 2.— (1) În subordinea consiliilor locale şi judeţene se înfrinţează instituţii publice 

de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică având ca scop prestarea de servicii 

publice de tineret, denumite în continuare instituţiile publice. 

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, consiliile locale, 

respectiv consiliile judeţene aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, statul de funcţii 

şi organigrama instituţiilor publice. 

(3) Instituţiile publice vor avea cel puţin următoarele atribuţii: 



a) elaborarea de baze de date cu privire la informaţule de interes pentru tineri; 

b) elaborarea de analize cu privire la problemele cu caracter general cu care se confruntă 

tineri; 

c) elaborarea unei strategii locale şi judeţene privind politicile pentru tineri; 

d) reatizarea de activităţi de tineret, precum servicii de informare, consiliere şi orientare 

pentru tineri, inclusiv consiliere în domeniul carierei şi antreprenoriatului, asistenţă pentru 

prevenire şi reducerea efectelor comportamentelor cu risc; promovarea activităţilor de 

voluntariat şi participare activă a tinerilor la viata comunităţii; facilităţi pentru petrecerea 

timpului liber şi activităţi sportive şi cutturale, servicii de consultanţă pentru structurile 

neguvemamentate pentru tineret; 

e) administrarea patrimoniul propriu şi resursele de care dispun, in condiţiile legii, 

exclusiv in folosul tinerilor şi al structurilor de tineret interesate. 

(4) Instituţiile publice primesc in administrare bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1). 

(5) Instituţiile publice vor avea un consiliu de administraţie format din cel puţin trei 

reprezentanti ai organizaţiilor neguvernamentale de tineret, numiţi de primar, respectiv de 

preşedintele consiliului judeţean. 

Art. 3. - (1) La nivelul fiecărui judeţ in care 8xistă o fundaţie judeţeană de tineret se va 

desemna un lichidator de către preşedintele consiliului judeţean. 

(2) În toate cazurile, mandatul Consiliului de Conducere încetează odată cu numirea 

lichidatorilor. 

(3) Lichidatorul Fundaţiei Nationale pentru Tineret este desemnat de Ministerul 

Tineretului şi Sportului. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 4. - (1) Imediat după intrarea lor in funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor 

încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului fundaţiilor judeţene 

pentru tineret sau al fundaţiei pentru tineret a municipiului Bucureşti. 

(2) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi once alto acte ale 

fundaţiilor judeţene pentru tineret sau fundaţiei pentru tineret a municipiului Bucureşti. De 

asemenea, ei vor tine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. 

(3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul preşedintelui consiliului judeţean 

de care sunt numiţi. 

(4) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca in termen de doua luni să 

depună bilanţul, registrul jumal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare 

preşedintelui consiliului judeţean de care sunt numiţi, care îl va transmite de mai departe 

autorităţilor competente. 



(5) Dispoziţiile aim . (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi Fundaţiei Naţionale 

pentru Tmneret. 

Art. 5. - Dispoziţiile cu privire la lichidarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, 

Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului BUCAreŞh şi Fundaţiei Nalionale pentru Tineret se 

completează Cu normele privind lichidarea cuprinse în O.G. nr. 26/2000. 

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă: 

a) Decretul-Lege nr. 150/1990, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 

din 21 mai 1990; 

b) Legea nr. 146/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată in Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002; 

c) Articolele 13 şi 14 din Legea nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

publmcată in Monitorut Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006. 

Această lege a fast adoptată de Parlamentul României, en respectarea prevederilor art. 

75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, rep nblicată. 
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