
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 6/2007 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor 

Europei 
 

având în vedere adresa nr.311/22.01.2007 a Biroului Adunării Regiunilor Europei pentru România 
şi Sud - Estul Europei, de la Alba Iulia; 
 având în vedere prevederile Hotărârii de restructurare a Adunării Regiunilor Europei adoptată la 
Adunarea Generală ARE din 9 – 10 noiembrie 2006, de la Palma de Mallorca; 
 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în Comisiile Adunării 
Regiunilor Europei, astfel:  

 Comisia1  - Economie şi Dezvoltare regională  
- reprezentant permanent: Bichineţ Corneliu, preşedintele consiliului judeţean; 
- locţiitori:         Buzatu Dumitru, vicepreşedinte al consiliului judeţean;                     

Ciupilan Ion, consilier judeţean.                                           
 Comisia 2 - Politici sociale & Sănătate publică 

- reprezentant permanent: Buzatu Dumitru, vicepreşedinte al consiliului judeţean; 
- locţiitori:             Bichineţ Corneliu, preşedintele consiliului judeţean;                 

                               Ioniţi Marieta, consilier judeţean. 
 Comisia 3 - Cultură, Educaţie, Cooperare interregională 

- reprezentant permanent: Mihalachi Vasile, vicepreşedinte al consiliului judeţean; 
 
- locţiitori:                            Ciobanu Gheorghe, consilier judeţean; 

    Trifan Gheorghe, consilier judeţean. 
Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de însărcinează Direcţia dezvoltare locală, 

integrare europeană, relaţii internaţionale. 
Art.3. - O copie a prezentei hotărâri se va comunica Biroului Permanent al Adunării Regiunilor 

Europei. 
 

Vaslui, 31 ianuarie 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 reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în Comisiile 
Adunării Regiunilor Europei 

 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 
Adunarea Regiunilor Europei (ARE) este o organizaţie independentă a regiunilor şi cea mai largă 

reţea de cooperare inter-regională din toată Europa, reprezentând 250 regiuni din 31 de ţări şi 13 
organizaţii interregionale. 

În cadrul Adunării Generale ARE din 9 – 10 noiembrie 2006, de la Palma de Mallorca, s-a adoptat 
noua structură ARE, care presupune schimbări şi în activitatea membrilor. Potrivit acestei hotărâri, 
începând cu anul 2007, se constituie următoarele comisii tematice de lucru: 

 Comisia 1  - Economie şi Dezvoltare Regională, cu următoarele domenii cheie de 
activitate: politici de coeziune, dezvoltare economică, inovaţie şi cercetare, ocuparea forţei de muncă, 
tehnologii noi şi e-guvernare, societate informaţională, organisme modificate genetic, dezvoltare rurală, 
agricultură, transport public şi coridoare de transport, energii alternative şi eficienţă energetică, mediu, 
producţie regională, turism; 

 Comisia 2 – Politici sociale şi sănătate publică, cu următoarele domenii cheie de activitate: 
coeziune socială, servicii sociale, oportunităţi egale (între bărbaţi, femei, persoane cu dizabilităţi, 
minorităţi), migraţia şi mobilitatea lucrătorilor, violenţa domestică, schimbări demografice, sănătatea 
publică, managementul spitalelor, abuzul consumului de droguri şi de alcool, reacţii la dezastrele naturale, 
planificarea reacţiilor în situaţiile de urgenţă; 

 Comisia 3 – Cultură, educaţie, cooperare inter-regională, cu următoarele domenii cheie 
de activitate : cultură, educaţie, calificare, tineret, media, moştenire culturală, Acordul Global pentru 
Comerţ şi Servicii, diversitate culturală, limbaje regionale, instrumente de finanţare a parteneriatelor 
regionale, Europa de Sud-Est, Sud Mediteraneană, cooperări descentralizate, cooperări cu organizaţii 
internaţionale. 

Prin adresa nr.311/22.01.2006, Reprezentanţa Biroului permanent al ARE în România a solicitat 
nominalizarea de către Consiliul judeţean Vaslui a unor membri permanenţi în comisiile de lucru, pentru 
a se asigura continuitatea participării la evenimentele şi activităţile organizate, precum şi pentru 
eficientizarea activităţii în comisii. 

Având în vedere calitatea de membru al Adunării Regiunilor Europei pe care o are Consiliul 
Judeţean Vaslui, precum şi tematicile comisiilor de specialitate, propun desemnarea, în calitate de 
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor Europei, a consilierilor 
judeţeni nominalizaţi în proiectul de hotărâre pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
CORNELIU BICHINEŢ 

 


