
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.62/2006 
privind aderarea, ca membru, la Asociaţia Centrelor Europa(ACE) 

 
având în vedere invitaţia lansată de Fundaţia PAEM Alba, făcută prin corespondenţa cu nr. 

170/ 06.06.2006; 
având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei Centrelor Europa şi ale Actului Constitutiv al 

Asociaţiei, care are ca scop promovarea unor interese comune în domeniul administraţiei publice 
locale; 

având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005 şi ale Decretului 
nr. 31/1954 privitor la persoane fizice şi juridice; 

având în vedere prevederile art. 31 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind 
finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 104.alin.(1) lit. r) şi ale art. 109 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completarile ulterioare, 

Consiliul Judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. - Se aprobă aderarea Consiliului Judeţean Vaslui – Centrului de Informare Europa 
Vaslui – ca membru, la Asociaţia Centrelor Europa (ACE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Rigas, nr. 29 A, parter, ap. 8, sector 1, România. 
 Art.2. - (1) Se aprobă suma de 900 Euro drept contribuţie proprie la proiectul finanţat de 
Uniunea Europeană, în scopul înfiinţării Asociaţiei Centrelor Europa şi, respectiv, 330 lei 
reprezentând contravaloarea contribuţiei la patrimoniul Asociaţiei Centrelor Europa. 
                    - (2) Sumele prevăzute la alin.(1), se suportă din bugetul local pe anul 2006. 
 Art.3. – Se împuterniceşte domnul Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului Judeţean 
Vaslui, ca în numele şi pentru Consiliul Judeţean să semneze cererea de aderare. 
 

      Vaslui, 29 iunie 2006 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
                                                      Contrasemnează: 

                                                        Secretar general al judeţelui Vaslui, 
                                                   Gheorghe Stoica 

 


	Corneliu Bichineţ 

