CERERE
DE ÎNSCRIERE A CANDIDATURII
pentru
alegerea Consiliului Local al Tinerilor Zalău

Subsemnatul(a)

________________________________,

domiciliat(ă)

în

______________________________________, telefon ________________, elev(ă) în clasa
a _____-a a Colegiului/Liceului/Grupului Şcolar ___________________________________
din Zalău, doresc să îmi înscriu candidatura pentru funcţia de consilier în Consiliului Local
al Tinerilor Zalău.
Mă angajez să respect regulamentul campaniei electorale şi să îmi îndeplinesc
atribuţiile care îmi vor reveni ca membru al Consiliului conform statutului care va fi adoptat
de Consiliului Local Tinerilor din Zalău, în situaţia în care voi fi ales.
Anexez lista celor 10 colegi care îmi susţin candidatura, programul pe care îl propun în
argumentarea candidaturii mele şi acordul conducerii şcolii şi al părinţilor în legătură cu
prezentarea mea la alegeri.

Data ___________

Semnătura

LISTA
alegătorilor care susţin candidatura lui
_________________________
elev(ă) în clasa a _______-a Liceului ___________________________
pentru funcţia de consilier în Consiliului Local Tinerilor
Zalău
Subsemnaţii:
Nume şi prenume

Telefon

Clasă

Semnătura

susţinem candidatura lui ____________________________ la alegerile pentru funcţia de
consilier Consiliului Local Tinerilor Zalău..

Data _______________

PROGRAMUL ELECTORAL
al candidatului/candidatei _______________________
în alegerile pentru Consiliului Local Tinerilor
Zalău

Subsemnatul/Subsemnata ______________________ îmi propun să obţin
investirea în funcţia de membru al Consiliului Local Tinerilor din Zalău, pentru a
susţine realizarea următoarelor proiecte (min. 2 idei de proiect):

De asemenea, voi sprijini realizarea celorlalte proiecte care vor fi aprobate de
consiliul ales.

Data
Semnătura

AVIZUL CONDUCERII ŞCOLII

Certificăm prin prezenta că elevul (a) _______________ din clasa a
____-a a şcolii noastre îndeplineşte condiţiile prevăzute de regulamentul
alegerilor pentru consiliul local, neavând medii sub nota 8 (opt) la purtare şi
neavând corigenţe anul şcolar precedent.
Data __________
Diriginte
(nume, prenume)
(Semnătură)

Director
(nume, prenume)
(Semnătură)

AVIZUL PĂRINŢILOR
Subsemnaţii ____________________________ (tată) şi
______________________ (mamă) ne comunicăm acordul cu privire la
înscrierea candidaturii copilului nostru _______________________ la
alegerile pentru Consiliul Local Tinerilor din Zalău.

Data _____________
Semnăturile părinţilor
________________________
________________________

