
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.20/2007 
privind aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului Judeţean Vaslui în Ungaria, la Sesiunea plenară a 

Comitetului 2 al Adunării Regiunilor Europei 
„Coeziune socială & Sănătate publică” şi Seminarul „Integrarea Minorităţilor Etnice” 

 
 având în vedere adresa nr.86/09.01.2007 transmisă  de coordonatorul Comitetului 2 “Coeziune 
socială & Sănătate publică” al Adunării Regiunilor Europei; 
 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 
Sesiunea plenară a Comitetului 2 ARE „Coeziune socială & Sănătate publică” şi Seminarul „Integrarea 
minorităţilor etnice”, ce se vor desfăşura în perioada 29 – 30 martie 2007  în localitatea Pecs, Ungaria, în 
următoarea componenţă: 

a) Grigoriu Vasile – consilier judeţean; 
b) Partenie Eugen– consilier judeţean; 
c) Puf Vasile – consilier judeţean 

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 
Ungaria, la Sesiunea plenară a Comitetului 2 al Adunării Regiunilor Europei „Coeziune socială & 
Sănătate publică” şi Seminarul „Integrarea Minorităţilor Etnice” 

 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 
În perioada 29-30 martie 2007, se va desfăşura în Ungaria, la Pecs, regiunea Baranya, Sesiunea 

plenară a Comitetului 2 al Adunării Regiunilor Europei „Coeziune socială & Sănătate publică” şi 
Seminarul „Integrarea Minorităţilor Etnice”. 

Acest seminar este adresat politicienilor regionali, funcţionarilor publici şi experţilor care lucrează 
pe probleme legate de integrarea minorităţilor etnice.  

Seminarul are ca scop creşterea gradului de conştientizare la nivelul regiunilor a problemelor ce 
ţin de integrarea minorităţilor etnice, schimbul de experienţă şi de bune practici în domeniu, încurajarea 
regiunilor în adoptarea de politici de integrare a minorităţilor etnice. Se vor discuta, de asemenea, aspecte 
legate de contribuţia regiunilor la evenimentele ce se vor organiza în anul 2007, care este declarat de 
Uniunea Europeană „Anul Egalităţii de Şanse”.  

La finalul acestui eveniment va fi adoptată o declaraţie, prin care regiunile semnatare se obligă să 
respecte integrarea minorităţilor etnice în limitele teritoriilor lor şi în cadrul lucrărilor ARE.  

În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele teme referitoare la integrarea minorităţilor 
etnice:  

 integrarea în viaţa politică (reprezentarea minorităţilor etnice în cadrul instituţiilor regionale); 
 mijloace de comunicare în masă (promovarea diversităţii şi reprezentarea minorităţilor etnice în 

media); 
 participarea minorităţilor etnice la viaţa economică (oportunităţi de angajare pentru minorităţile 

etnice); 
 educaţie bazată pe diversitate şi înţelegere reciprocă; 
 locuinţe (dezvoltarea politicilor incluzive cu accent pe asigurarea unor locuinţe sociale). 

Având în vedere calitatea de membru al Adunării Regiunilor Europei pe care o are Consiliul 
Judeţean Vaslui, importanţa subiectelor abordate pentru noul statut al ţării noastre, de stat membru al 
Uniunii Europene, 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 acest seminar, în următoarea componenţă: 

• Cozar Violeta – consilier judeţean 
• Croitoru Gheorghe– consilier judeţean. 
 

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 
 


