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Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ligii Aleşilor Locali
a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
Liga Aleşilor Locali TLDE (LAL TLDE) este o structură constituită în cadrul
TLDE în conformitate cu prevederile Art. 51 din regulamentul de organizare și
funcționare al TLDE.
Scopul Ligii Aleșilor Locali este promovarea ideilor liberale, a valorilor
naționale, a programului, a activității și a preocupărilor ALDE în domeniul
administrației publice locale.
Art. 2
Regulamentul Ligii Aleşilor Locali a TLDE se adoptă şi se modifică de către
Delegația Permanentă a TLDE, la propunerea președintelui TLDE sau a președintelui
LAL TLDE.

CAPITOLUL II
OBIECTIVELE LIGII ALEŞILOR LOCALI
Art. 4

Liga Aleşilor Locali are următoarele obiective:

a) coordonarea activităţii aleşilor locali TLDE din administraţia publică locală;
b) identificarea, sintetizarea şi elaborarea unor strategii în vederea rezolvării
problemelor referitoare la pregătirea candidaturilor şi exercitarea mandatelor
aleşilor locali ai TLDE prin:
i. pregătirea candidaţilor pentru alegerile locale;
ii. perfecţionarea aleşilor în exercitarea mandatului;
iii. îmbunătăţirea continuă a imaginii aleşilor locali liberali prin iniţierea,
susţinerea şi dezvoltarea politicilor publice (liberale) în administraţia
publică locală, urmărind:

 creşterea transparenţei activităţilor din administraţia
publică locală;
 sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei
publice
 locale faţă de cetăţeni;
 încurajarea participării active a cetăţenilor în procesul de
luare a
 deciziilor şi în elaborarea actelor
normative;
 management public performant;
c) întărirea rolului autorităţilor locale şi judeţene în reprezentarea intereselor
cetăţenilor, furnizarea de servicii publice de calitate colectivităţilor locale, în
contextul unei dezvoltări locale (comunitare) durabile;
d) elaborarea şi implementarea unor programe de perfecţionare a aleşilor locali în
domenii prioritare pentru administraţia publică locală în vederea dezvoltării
abilităţilor manageriale;
e) elaborarea unor materiale de informare care să vină în sprijinul activităţii
aleşilor locali TLDE;
f) promovarea şi organizarea unor activităţi specifice de pregătire pentru aleşii
locali ai TLDE;
g) dezvoltarea modalităţilor de comunicare între aleşii locali, precum şi cu
structurile centrale;
h) asigurarea colaborării cu grupurile parlamentare ALDE, cu comisiile de
specialitate din cadrul structurilor TLDE, cu societatea civilă în vederea
continuării reformei în administraţie;
i) stabilirea unor criterii de performanţă şi eficienţă cu caracter general, în vederea
evaluării periodice a activităţii aleşilor locali;
j) conştientizarea necesităţii exercitării mandatului de ales local cu
conştiinciozitate, transparenţă şi responsabilitate pentru deciziile adoptate;

CAPITOLUL III.
MEMBRI LIGII ALEŞILOR LOCALI TINERI ( LAL TLDE)

Art. 5

Are calitatea de membru al Ligii Aleşilor Locali TLDE orice membru al ALDE
cu vârsta între 23 de ani si 35 de ani validat ca ales local, care deţine funcţie de:
primar, viceprimar, consilier local, preşedinte de consiliu judeţean, vicepreşedinte de
consiliu judeţean sau consilier judeţean.

Art. 6
Membri Ligii Aleşilor Locali TLDE au următoarele drepturi:
a) să participe la dezbateri şi la întocmirea materialelor înscrise pe ordinea
de zi;
b) să solicite şi să primească sprijin pentru soluţionarea problemelor cu care
se confruntă în exercitarea mandatului de ales local;
c) să exprime în mod liber opinii referitoare la problemele aflate în
dezbatere şi la modul de aplicare a hotărârilor adoptate de ligă;
d) să formuleze propuneri şi observaţii pentru optimizarea activităţii Ligii
Aleşilor Locali TLDE;
e) să fie informat asupra documentelor adoptate de organismele de
conducere a ligii, precum şi asupra activităţii acestora;
f)să solicite modificarea ordinii de zi prin includerea altor probleme decât
cele anunţate;
g) să acceseze informaţii referitoare la activitatea Ligii Aleşilor Locali
TLDE.
Art. 7
Membri Ligii Aleşilor Locali TLDE au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi Regulamentului de
aplicare a Statutului ALDE, precum și ale Regulamentului de Organizare
și Funcţionare al TLDE;
b) să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi să
participe activ în cadrul acţiunilor întreprinse de Liga Aleşilor Locali
TLDE;
c) să contribuie la realizarea obiectivelor Ligii Aleşilor Locali TLDE;
d) să participe efectiv la acţiunile iniţiate de organizaţia locală/filiala
teritorială ALDE din care face parte.
Art. 8
Calitatea de membru încetează prin:
a) pierderea calităţii de membru ALDE, conform Statutului ALDE şi
Regulamentului de aplicare a Statutului ALDE;
b) pierderea calităţii de ales local.
Art. 9

Neîndeplinirea obligaţiilor de membru al Ligii Aleşilor Locali TLDE este
considerată abatere disciplinară şi va fi sancţionată în conformitate cu prevederile
Regulamentului de Organizare și Funcționare al TLDE.
Art. 10
Sancţiunile, procedurile pentru sancţionarea şi contestarea sancţiunilor de către
orice membru al partidului sunt cele prevăzute de Statutul ALDE şi de Regulamentul
de aplicare a Statutului ALDE.

CAPITOLUL IV.
ORGANIZAREA LIGII ALEŞILOR LOCALI TLDE

Art.11
1. Biroul Executiv Național al LAL TLDE este aprobat de Delegaţia Permanentă
TLDE şi este alcătuit din:
a) Președinte;
b) Secretar Executiv;
c) 2 Vicepreședinţi;
d) Președinţii organizațiilor filialelor judeţene LAL TLDE.
Art.12
1. Biroul Executiv Județean sau al filialei de sector al LAL TLDE este aprobat de
Delegaţia Permanentă Teritorială TLDE şi este alcătuit din:
a) Președinte;
b) Secretar Executiv;
c) Toţi aleşii locali aleşi în respectiva circumscripţie electorală.
Art. 13
1. Se constituie o structură judeţeană a LAL TLDE l a nivelul fiecărei filiale
teritoriale c a r e a r e m i n i m u m 3 a l e ş i l o c a l i T L D E , aceasta fiind
compusă din membri care sunt consilieri locali sau judeţeni, primari sau
viceprimari, președinţi sau vicepreședinţi de Consilii Judeţene cu vârsta de până
în 35 de ani.
2. La nivelul Municipiului Bucureşti, se constituie o structură din care vor face parte
atât aleşii locali din cadrul Consiliului General/Primăriei al/a Municipiului
Bucureşti, precum şi aleşii locali de la nivelul celor şase sectoare ale
Municipiului Bucureşti.
3. Activitatea organizaţiilor județene ale Ligii Aleşilor Locali TLDE se desfăşoară
sub coordonarea Delegaţiei Permanente Teritoriale a respectivei filiale
teritoriale.
Art. 14
1. Biroul Executiv Național al LAL TLDE se întruneşte, de regulă, semestrial sau
ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui LAL TLDE, a majorităţii
membrilor săi.
2. În situaţii deosebite, convocarea se poate face şi de către Preşedintele TLDE
sau de către Delegația Permanentă TLDE.
Art.15
1. Biroul Executiv Județean LAL TLDE se întruneşte cel puţin o data la trei luni,
la convocarea Preşedintelui sau a majorităţii membrilor săi.
2. În situaţii deosebite, convocarea se poate face şi de către Preşedintele
organizaţiei judeţene TLDE sau de către Delegaţia Permanentă Teritorială.
Art. 16
Biroul Executiv Național al Ligii Aleșilor Locali TLDE
atribuţii:
a) analizează activitatea desfăşurată de către aleșii locali tineri;

are următoarele

b) prezintă Delegației Permanente TLDE raportul de activitate anual;
c) asigură conducerea executivă a Ligii Aleşilor Locali TLDE;
d) centralizează și transmite către departamentul online a TLDE iniţiativele
consilierilor locali;
e) verifică rapoartele de activitate anuale ale aleșilor locali TLDE, conform legii
administrației publice locale nr. 215/2001 actualizat 2017 şi se asigură de
depunerea acestora;
f) validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării LAL TLDE în plan
teritorial şi naţional;
g) centralizează proiectele depuse de către aceştia în cadrul consiliilor locale sau
județene;
h) sprijină aleșii locali pentru redactarea proiectelor de hotărâri;
i) întocmeşte şi propune Delegației Permanente TLDE adoptarea şi modificarea
Regulamentului Ligii Aleşilor Locali TLDE.
Art.17
Biroul Executiv Județean al Ligii Aleșilor Locali TLDE are următoarele
atribuții:
a) analizează activitatea desfăşurată de către aleşii locali tineri din județ;
b) centralizează solicitările venite din partea aleșilor locali în vederea realizării
unor proiecte la nivelul judeţului și sprijinirea implementării lor;
c) sprijină aleșii locali pentru redactarea proiectelor de hotărâri;
d) transmite semestrial situația proiectelor aleșilor locali din judeţ către
conducerea Biroului Executiv Național al Ligii Aleșilor Locali TLDE.
Art.18
Preşedintele poate stabili atribuţii pentru fiecare membru al Biroul Executiv
Național al LAL TLDE, care sunt aplicabile după aprobarea acestora în cadrul
Delegației Permanente TLDE.

Art.19
a) La şedinţele Biroului Executiv Naţional al LAL TLDE poate participa cu
drepturi depline orice ales local împuternicit de către un membru de drept să-l
înlocuiască, cu condiţia anunţării prealabile a Secretarului Executiv al LAL
TLDE. Anunţarea se face prin e-mail, cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa
Biroului Executiv Naţional al LAL TLDE.
b) Preşedintele și Secretarul General TLDE sunt invitaţi permanenţi la şedinţele
Biroului Executiv Naţional al LAL TLDE.
Art.20
Preşedintele Biroului Executiv Național al LAL TLDE are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Liga Aleşilor Locali TLDE în relaţiile oficiale;
b) prezidează adunările organelor de conducere ale LAL TLDE;

c) convoacă şedinţele şi coordonează activitatea Biroului Executiv Național al
LAL TLDE.

