
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.19/2007 
privind aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului Judeţean Vaslui în Franţa, la Convenţia 

Internaţională pentru Dezvoltare Regională şi Locală 
 
 având în vedere invitaţia adresată de Provincia Alpi – Coasta de Azur, Adunarea Regiunilor 
Periferice Maritime şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Vaslui cu numărul 632 din 8.02.2007; 
 având în vedere dispoziţiile art.45 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 având în vedere dispoziţiile art.1041 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
 în temeiul dispoziţiilor art.109 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă deplasarea unei delegaţii care va reprezenta Consiliul Judeţean Vaslui la prima 
Convenţie Internaţională pentru Dezvoltare Regională şi Locală, ce se va desfăşura în perioada 5 - 7 
martie 2007 la Marsilia, Franţa, în următoarea componenţă: 

a) Bichineţ Corneliu – preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui 
b) Buzatu Dumitru – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui 

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, 16 februarie 2007 
 

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

                         Contrasemnează:                  
                                                      Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                    Gheorghe Stoica  
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului Judeţean Vaslui în Franţa, la 

Convenţia Internaţională pentru Dezvoltare Regională şi Locală 
 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 
În perioada 5-7 martie 2007, la Marsilia, Franţa, va avea loc prima Convenţie Internaţională pentru 

Dezvoltare Regională şi Locală. Conferinţa este organizată de Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), Adunarea Regiunilor Periferice Maritime şi Provincia Alpi – Coasta de Azur 
(PACA) cu sprijinul Guvernului Franţei.  

Convenţia va reuni autorităţi regionale şi locale, reprezentanţi guvernamentali, ai Uniunii 
Europene  şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Entităţile locale se confruntă cu provocările  globalizării, care mobilizează diverşi actori sociali şi 
economici şi care privesc autorităţile regionale, locale şi guvernele naţionale. Autorităţile regionale şi 
locale sunt actorii cheie pentru dezvoltarea la nivel local, prin capacităţile economice, sociale, de mediu, 
dar şi prin cooperarea internaţională. 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), implicat în strategii de descentralizare, 
guvernare şi dezvoltare, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, doreşte să 
promoveze rolul autorităţilor regionale şi locale. În acest scop, Atelierul pentru Parteneriate Inovative 
urmăreşte coordonarea acţiunilor strategice şi operaţionale ale actorilor de la nivel internaţional, naţional, 
regional şi local.   

Conceptul de dezvoltare regională şi locală se bazează pe noţiunea de interes comun şi implicarea 
societăţii civile, promovează implementarea proiectelor locale în perspectiva dezvoltării durabile şi 
urmăreşte încurajarea solidarităţii şi respectului reciproc, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare 
ale mileniului. Experienţa anterioară a dovedit că Naţiunile Unite pot facilita dezvoltarea locală prin 
concertarea eforturilor de cooperare ale partenerilor locali, regionali, naţionali şi internaţionali. 

Având în vedere importanţa subiectelor abordate pentru dezvoltarea locală, precum şi posibilitatea 
realizării de contacte şi schimburi de experienţă cu reprezentanţi la nivel înalt ai regiunilor europene, 
propunem deplasarea unei delegaţii care să reprezinte Consiliul Judeţean Vaslui la prima Convenţie 
Internaţională pentru Dezvoltare Regională şi Locală, în următoarea componenţă: 

• Bichineţ Corneliu – preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui 
• Buzatu Dumitru – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui. 
 

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 
 


