
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 8/2020 
privind aprobarea contribuției financiare a  Județului Vaslui, în calitate de membru al 

Adunării Regiunilor Europene,  pentru anul 2020 
   
 

      Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 960 din 22.01.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- factura nr. 2020100/13.11.2019 transmisă de Adunarea Regiunilor Europene,  

înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 336/13.01.2020; 
- raportul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Vaslui nr. 1043/23.01.2020; 
- avizele  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale și Comisia 
pentru strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 25 din 22.07.1997 privind aderarea la 
asociația „Adunarea Regiunilor Europei”; 

      în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu 

completările ulterioare; 
- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
în temeiul art. 182  alin. (1) şi al art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui    

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. – Se aprobă contribuția financiară a Județului Vaslui, în calitate de 

membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2020, în valoare de 4.280 Euro. 
Art.2. - Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local al Județului 

Vaslui, în limita sumelor alocate cu această destinație. 
Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției 

Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

Art.4. – Prezentul act administrativ va fi comunicat: Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui, Direcției Economice și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și Adunării Regiunilor Europene. 
 
                                                                                                  Vaslui, 31 ianuarie 2020 
 
       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 

               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                Diana-Elena Ursulescu 


