
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.129/2007 
privind desemnarea domnului Corneliu Bichineţ, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
pentru a face parte din delegaţia Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România la 

Forumul Cooperării Descentralizate de la Nantes - Franţa 
  
 având în vedere invitaţia adresată de Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu numărul 1061 din 14.08.2007; 
 având în vedere dispoziţiile art.45 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 în temeiul dispoziţiilor art.92, art.97 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 
          Consiliul Judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art.1. – Domnul Corneliu Bichineţ, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, se desemnează 
pentru a face parte din delegaţia Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România la Forumul 
Cooperării Descentralizate de la Nantes – Franţa, în perioada 15-16 noiembrie 2007. 

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia dezvoltare 
locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul Contabilitate ale Consiliului judeţean 
Vaslui. 

Vaslui, 31 octombrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                  Contrasemnează:                      
Secretarul judeţului Vaslui,                   
Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Corneliu Bichineţ, Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a face parte din delegaţia Uniunii Naţionale a Consiliilor 
Judeţene din România la Forumul Cooperării Descentralizate de la Nantes - Franţa 

 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
În perioada 15- 16 noiembrie  2007, la Nantes, Franţa, va avea loc Forumul Cooperării 

Descentralizate, eveniment la care Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România va fi 
reprezentată de o delegaţie alcătuită din 15 membri. În acest sens, în Adunarea Generală a UNCJR s-a 
stabilit ca un reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui să facă parte din această delegaţie. 

Forumul de la Nantes din perioada 15 -16 noiembrie reprezintă cea de a 3-a reuniune a 
cooperării descentralizate franco-romane. Această întâlnire va avea ca fir conducător integrarea 
României în UE şi înscrierea cooperării descentralizate franco-române în această dinamică. 

Cu peste 600 de parteneri, cooperarea descentralizată franco-română este astăzi una dintre cele 
mai ample activităţi realizate de colectivităţile franceze cu un partener străin.  

Astăzi, dublul context al descentralizării şi al integrării României în UE marchează acţiunile 
colectivităţilor locale din România şi susţinerea Ambasadei Franţei în domeniul cooperării 
descentralizate. Ambasada Franţei în România însoţeşte acţiunea colectivităţilor franceze în România 
şi ajută la crearea reţelei diferiţilor actori implicaţi în cooperarea franco-română prin organizarea de 
reuniuni tematice şi difuzarea unei scrisori de informare. Reuniunile cooperării descentralizate 
reprezintă şi un moment important pentru relaţiile franco-române. 

Întâlnirea de la Nantes va reuni lideri de consilii judeţene şi reprezentanţi ai regiunilor 
europene, în vederea favorizării unei mai bune înţelegeri a rolului pe care regiunile pot şi ar trebui să-l 
joace în realizarea de „Noi parteneriate în Uniunea Europeană”, precum şi în cooperarea cu alte 
autorităţi locale în acest domeniu, cu statele membre ale Uniunii şi cu instituţiile europene 
(Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, Comisia Europeană).În cadrul atelierelor de lucru se 
vor discuta probleme legate de : Coeziunea Socială, Gestionarea şi utilizarea serviciilor publice 
precum şi Noile parteneriate în Uniunea Europeană. 

Având în vedere importanţa subiectelor abordate precum şi posibilitatea realizării de contacte 
şi schimburi de experienţă cu reprezentanţi la nivel înalt ai regiunilor europene, propun să fiu 
desemnat pentru a face parte din delegaţia Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, la 
Forumul Cooperării Descentralizate, în perioada 15-16 noiembrie 2007. 

Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog 
să îl aprobaţi în forma prezentată. 

 
PREŞEDINTE, 

CORNELIU BICHINEŢ 
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