
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A Nr.149/2008 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală şi 
Consiliul de Administraţie ale  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

“EURONEST”-A.D.I.E 
 

- având în vedere adresa nr.100/20.10.2008 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST, inregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.8754/23.10.2008; 

- având în vedere Hotărârea nr.130/2006 a Consiliului Judeţean Vaslui de aprobare a Acordului de 
asociere cu consiliile judeţene Iaşi, Botoşani, Bacău, Neamţ şi Suceava pentru realizarea 
proiectului „Achiziţionare Echipamente specifice pentru  Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii 
Sistemului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei Medicale de 
Urgenţă şi a Primului Ajutor Calificat”; 

- având în vedere Hotărârea nr.16/2007 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Nord-Est, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, în şedinţa din 
data de 30 iulie 2007; 

- având în vedere Hotărârea nr.138/2007 a Consiliului Judeţean Vaslui privind  asocierea 
judeţului Vaslui  la constituirea la nivel regional, a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
EURONEST - A.D.I.E. 

- având în vedere dispoziţiile art.45 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.6 şi art.97 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui; 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 –Domnii: 
• Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui  
şi 

• Dumitru Buzatu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui 
se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului judeţean Vaslui în Adunarea Generală  a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,EURONEST”- A.D.I.E. 

Art.2 – Domnul Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui se desemnează 
ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,EURONEST”- A.D.I.E. 

Art.3 - Articolele (5) şi (6) din Hotărârea nr.138/2007 privind asocierea judeţului Vaslui  la 
constituirea, la nivel regional, a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURONEST - A.D.I.E, se 
abrogă. 

Vaslui, 29 octombrie  2008 
P R E Ş E D I N T E , 

Vasile Mihalachi 
                            Contrasemnează, 

Secretarul judeţului Vaslui 
                                          Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în 

Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ “EURONEST”-A.D.I.E 

 
 În Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară  3  are ca obiectiv 
îmbunătăţirea infrastructurii  sociale, creând premisele necesare asigurării  populaţiei  cu 
servicii  esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii  
economice ş i  sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii  serviciilor de sănătate, educaţie,  
sociale şi  pentru siguranţă  publică  în situaţ ii  de urgenţă .    
 Obiectivul specific al domeniului de intervenţie 3.3 , ,  Îmbunătăţirea dotării  cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru interven ţii  în situaţ ii  de urgenţă ,  din cadrul 
Axei Prioritare 3, îl  reprezintă  îmbună tăţ irea capacităţi i  de răspuns în situaţ i i  de 
urgenţă  la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie 
pentru acordarea primului ajutor calificat ş i  pentru intervenţ i i  în situaţii  de urgenţă .  
  Urmare a  discuţ i i lor purtate la Iaşi  pe data de 10 octombrie 2007 de 
reprezentanţi i  jude ţelor fondatoare (Iaşi ,  Bacău, Botoşani,  Neamţ ,  Suceava şi  Vaslui) s-
a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “EURONEST”, forma legală  de 
realizare a parteneriatului propus. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”, definită prin prevederile Actului 
Constitutiv şi Statutului său, îşi propune să realizeze proiectul regional „Achiziţionare Echipamente 
specifice pentru Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii Sistemului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi 
pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi a Primului Ajutor Calificat”. 

Judeţul Vaslui, prin autoritatea deliberativă Consiliul Judeţean Vaslui în calitate de membru fondator, este 
reprezentat în Adunarea Generală a Asociaţiei EURONEST de un număr de două persoane, respectiv preşedintele 
şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, iar în Consiliul de Administraţie este reprezentat de preşedintele 
Consiliului Judeţean.  

În urma alegerilor din iunie 2008, a avut loc modificarea structurilor de 
conducere ale Consiliului Jude ţean Vaslui. 

In vederea definitivării  ş i  depunerii  proiectului pentru finanţare, Asocia ţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  EURONEST, prin adresa nr.100/20.10.2008, a solicitat 
transmiterea hotărârii  de nominalizare a noilor reprezentan ţi  ai  jude ţului în Adunarea 
Generală  şi  Consiliul de Administraţie ale Asociaţiei EURONEST. 

Având în vedere cele prezentate, propun: 
- desemnarea preşedintelui şi  a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui,  

Vasile Mihalachi şi  respectiv Dumitru Buzatu, în componenţa   Adunării Generale a 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “EURONEST”-A.D.I.E.  
desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Vasile Mihalachi, în componenţa  Consiliului de  
Administraţie al  Asocia ţiei.  

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

PREŞEDINTE, 
Ing.Vasile Mihalachi 

 


