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Tinerii craioveni care fac parte din Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret au avut
prima lor întâlnire, miercuri, la sediul primăriei.

Întrunirile vor fi unele lunare, așa cum se întâmplă în cazul consiliilor locale, lista pentru înscrieri
rămânând deschisă pentru cei care doresc să facă acest pas.
Ovidiu Fudulache, reprezentantul Organizației Studenților din Facultatea de Mecanică din
Craiova, care a și condus prima ședință a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al
Municipiului Craiova, conform regulamentului, consideră că această nouă variantă de lucru va fi
de mare ajutor pentru tinerii craioveni.
Acesta a reamintit că vor pleca la Iași de unde este încrezător că se vor întoarce cu titlul de
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Capitală a Tineretului.
Orașul câștigător va fi anunțat pe 26 octombrie 2019 și va purta acest titlu în perioada 2 mai
2020 – 1 mai 2021.
„Dezvoltarea municipiului depinde de tineri, de fiecare dintre noi. Consiliul este un
organism consultativ, la nivelul primăriei, în ceea ce privește dezvoltarea comunități,
încercăm să venim cu idei de acțiuni ce ar putea fi implementate, idei de reglementări
care pot să crească cumva importanța pe care o au tinerii în societate sau rolul pe care îl
au aceștia în administrarea eficientă a vieții lor. Le mulțumim colegilor noștri mai tineri
de la Consiliul Județean al Elevilor Dolj care, în urma unor discuții, au venit cu ideea
creării acestui Consiliu, în contextul formării Grupului de inițiativă Craiova, Capitala
Tineretului din România. Mâine urmează să ajungem la Iași și să purtăm alături de noi
simțul oltenesc în ceea ce înseamnă dezvoltarea sectorului de tineret și să ne întoarcem
cu titlul de Capitală a Tineretului din România. Cred că suntem pe drumul cel bun și sunt
sigur că putem să gestionăm, timp de un an, acest titlu”, a spus Fudulache.
Reprezentantă a Societății Studenților Stomatologi din Craiova a vorbit despre importanța
comunicării între cele 22 de asociații, câte sunt acum în Consiliu.
„Sunt sigură că toți facem lucruri minunate și e mare păcat că, înainte să afle alții, ar
trebui să aflăm noi unii de alții. Cred că acesta ar fi un pas foarte important. Trebuie să ne
interesăm de ce facem unii și alții și să ne susținem în proiectele pe care le are fiecare
asociație, fiecare organizație”, consideră tânăra.
La rândul său, Stelian Bărăgan, viceprimarul Craiovei i-a încurajat pe tineri, i-a sfătuit să vină cu
proiecte și idei, asigurându-i că îi va susține în demersul lor.
Și primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a discutat cu tinerii spunându-le că Bănia are nevoie de
implicarea lor și că reprezentanții Primăriei Craiova îi vor susține. Vor urma ședințe de lucru, a
mai spus edilul, cu materiale și mod clar de a acțiune.
„Nu mi-aș dori să fim în situația ca, peste câteva luni sau un an, să spunem că acest
Consiliu nu s-a întâlnit niciodată. În momentul în care s-a definitivat constituirea, trebuie
să avem stabilită prima ședință de lucru, cu materiale și mod de lucru. Vom lucra în felul
acesta: vom propune o ordine de zi, ordinea de zi însemnând ce ne propunem să
discutăm, toată lumea are materialul și, când ne întâlnim, discutăm pe domeniul
respectiv – dezvoltarea durabilă, transport, evenimente culturale”, a menționat Genoiu.
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Acesta a și semnat dispoziția de constituire a Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret
Craiova.
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