
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.64/2007 
privind aprobarea aderării Consiliului Judeţean Vaslui la Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor 

Europene pentru Cultură „Les Rencontres” 
 

având în vedere invitaţia lansată de Roger Tropéano, Preşedintele Asociaţiei „Les Rencontres”, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu numărul 2453 din 10.05.2007; 
 având în vedere referatul Direcţiei de dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale 
nr.2453 din 10.05.2007; 
 având în vedere prevederile art.35 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
  în temeiul dispoziţiilor art.11 alin. 4, art.91 alin 1 lit. e, art.91 alin.6 lit. c şi ale 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 – Se aprobă aderarea Consiliului Judeţean Vaslui – ca membru, la Asociaţia Oraşelor şi 
Regiunilor Europene pentru Cultură „Les Rencontres”, cu sediul la Paris, 8, villa d’Alésia, F – 75014, 
Franţa. 

Art.2 – Se aprobă plata unei cotizaţii anuale de 1300 Euro, potrivit numărului de locuitori ai 
judeţului Vaslui, ce se suportă din bugetul local.  

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile dezvoltare locală, 
integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul Contabilitate ale Consiliului judeţean 
Vaslui. 

Vaslui, 17 mai 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 aprobarea aderării Consiliului Judeţean Vaslui la Asociaţia Oraşelor şi 
Regiunilor Europene pentru Cultură „Les Rencontres” 
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 
Asociaţia „Les Rencontres”, creată de către şi pentru oficialii care se ocupă de cultură şi educaţie 

în diferitele comunităţi teritoriale din Uniunea Europeană şi în afara ei, constituie o platformă europeană 
de cooperare, de dezbatere şi acţiune în domeniul politicii culturale din oraşe, departamente, regiuni, 
provincii. Ea încurajează punerea în funcţiune a acţiunilor culturale, concentrându-se asupra schimbului 
de proiecte, idei şi opinii. Asociaţia lucrează în colaborare directă cu experţi, specialişti din domeniul 
universitar, cu reţelele culturale şi cu reprezentanţi oficiali, cu artişti, împreună cu care realizează o 
muncă de cercetare de calitate.  

Asociaţia colaborează cu Consiliul Comunelor şi Regiunilor Europei, Forumul Reţelelor, Forumul 
European al Artelor şi Patrimoniului, asociaţiile culturale naţionale şi europene (ADCEP - Sărbătoarea 
Muzicii, Consiliul european al Muzicii la Bruxelles), şi cu asociaţiile naţionale ale colectivităţilor locale. 
Ea face obiectul numeroaselor solicitări din partea altor reţele culturale şi din partea oficialilor.  

Activităţile sale constau, în principal, în a organiza reuniuni regionale şi tematice, precum şi o 
mare adunare anuală la iniţiativa oficialilor din cultură;  este vorba despre manifestarea principală, unde 
se desfăşoară de asemenea şi Adunarea Generală a reţelei, care reuneşte circa 200 de reprezentanţi ai 
colectivităţilor teritoriale, şi are loc în capitala culturală europeană. Asociaţia organizează regulat o 
reuniune naţională în ţara care preia preşedinţia Uniunii Europene, în colaborare cu asociaţia 
colectivităţilor locale din ţara gazdă.  

In timpul acestor reuniuni sunt abordate marile probleme ale culturii, valorificarea diversităţii 
culturale, noile tehnologii de informare şi comunicare, cetăţenia europeană etc. Ele pun în practică 
propunerile concrete asupra politicilor culturale ale colectivităţilor şi proiectele bilaterale.  

Aceste colocvii rămân în egală măsură deschise profesioniştilor culturii, cât şi reprezentanţilor 
instituţiilor europene (Comisia, Parlamentul si Comitetul Regiunilor). Ele sunt organizate în colaborare 
directă cu oraşele în care au loc.  

Anul trecut, un total de 500 de oficiali au asistat la una sau mai multe din cele cinci reuniuni 
organizate de „Les Rencontres”. 

În afara acestor evenimente, asociaţia a creat, pentru dezvoltarea misiunii pe scara locală, 
regională, naţională şi europeană, diferite instrumente cum ar fi Anuarul administraţiei locale din 
domeniul culturii în Europa, care recenzează informaţiile administrative şi culturale a mai mult de 300 de 
colectivităţi teritoriale din circa 30 de ţări europene.  

„Les Rencontres” reprezintă în acelaşi timp o reţea culturală şi o asociaţie a celor aleşi. Asociaţia 
urmăreşte constant acelaşi obiectiv, acela de a participa la construcţia unei Europe culturale plecând de la 
eşalonul local şi de a revigora cetăţenia europeană. Ideea de a regrupa reprezentanţii aleşi ai 
colectivităţilor teritoriale europene preocupaţi de cultură se impune pentru cel puţin trei motive: 
necesitatea ce se resimte de a consolida politicile culturale locale şi rolul reprezentanţilor aleşi în 
dezvoltarea şi promovarea culturii; necesitatea de a crea un grup de presiune şi de expresie pe lângă 
ministerele naţionale ale culturii care nu iau suficient în calcul aportul politicilor locale, inclusiv la nivel 
bugetar ; necesitatea de a demonstra că Europa şi Cultura se conjugă în mod obligatoriu cu Oraşele şi 
Regiunile. 

Obligaţiile financiare care ar reveni Consiliului Judeţean Vaslui, în cazul aderării la 
Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură „Les Rencontres” sunt cotizaţiile anuale, 
în valoare de 1300 Euro, aplicabile regiunilor cu un număr de locuitori între 100 000 şi 500 000. 

Având în vedere importanţa subiectelor abordate pentru dezvoltarea şi promovarea culturii locale, 
precum şi posibilitatea realizării de contacte, schimburi de experienţă şi parteneriate în domeniul cultural 
cu reprezentanţi la nivel înalt ai regiunilor europene, propunem aderarea Consiliului Judeţean Vaslui la 
Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură „Les Rencontres”. Printre avantajele aderării 



noastre la această asociaţie se numără reducerea taxelor de înregistrare la evenimente, gratuitatea 
publicaţiilor reţelei, informarea membrilor o dată sau de două ori pe an despre evenimentele europene şi 
proiectele membrilor. 

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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