
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.62/2009 

privind aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului Judeţean Vaslui  la a doua reuniune a Reţelei 
Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzowa – Wroclaw,  Polonia 

 
- având în vedere invitaţia adresată de Adunarea Regiunilor Europei, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Vaslui cu numărul 3062 din 12.05.2009; 
-  având în vedere adresa nr. 6358/2009 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui; 
-  având în vedere dispoziţiile art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele 

drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; 

- având în vedere dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - în temeiul dispoziţiilor 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 – Se aprobă deplasarea unei delegaţii de tineret care va reprezenta Judeţul Vaslui la a 
doua reuniune a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei, ce se va desfăşura în 
perioada 21-22 mai 2009 la Krzyzowa – Wroclaw,  Polonia, în următoarea componenţă: 

a. Gheţău Ionuţ   
b. Rinder Ana Smaranda 

Art. 2- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia dezvoltare 
locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul Contabilitate ale Consiliului jud. Vaslui. 

                   Vaslui, 20 mai  2009 
 

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 aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului 

Judeţean Vaslui  la a doua reuniune a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de 
la Krzyzowa – Wroclaw,  Polonia 

 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
În perioada 21 – 22 mai  2009, la Krzyzowa – Wroclaw, Polonia, va avea loc a doua reuniune 

a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei, cu tema „Conturarea viitorului Europei 
- în ajunul alegerilor Europene”. 

Reţeaua Regională de Tineret ARE  a fost înfiinţată pe 25 noiembrie 2008 în Wlesbaden 
(regiunea Hessen, Germania), unde a avut loc reuniunea a nouăzeci de persoane reprezentând 55 de 
regiuni europene,  fiind prima şi singura platformă de tineri consilieri regionali, parlamentari şi din 
organizaţii. Pe durata acestei reuniuni, tinerii reprezentanţi ai regiunilor Europei au adoptat o rezoluţie 
care defineşte principalele priorităţi strategice ale reţelei. 

Scopul Reţelei Regionale de Tineret este de a  coopera împreună pentru a contura viitorul 
nostru în domenii importante, cum ar fi educaţia, piaţa muncii, societatea civilă, viaţa publică, 
provocările globale şi viitorul democraţiei regionale. 

La întâlnirea de la Krzyzowa se va discuta şi adopta Programul Strategic al Reţelei pentru 
2009-2010 şi se va alege pentru prima dată Preşedintele Reţelei Regionale de Tineret. O altă noutate o 
reprezintă faptul că se va lucra în Comisii de Tineret şi va exista o implicare directă în proiecte 
concrete. 

 Întrucât reuniunea va avea loc în ajunul alegerilor parlamentare europene, care sunt de o 
foarte mare importanţă atât pentru Europa cât şi pentru România, evenimentul creează posibilitatea 
realizării unui schimb de idei pe această temă. 

Având în vedere calitatea de membru al Adunării Regiunilor Europei pe care o are Consiliul 
Judeţean Vaslui, importanţa subiectelor abordate precum şi posibilitatea realizării de contacte şi 
schimburi de experienţă cu reprezentanţi tineri la nivel înalt ai regiunilor europene, propunem 
deplasarea unei delegaţii de tineri care să reprezinte Judeţul Vaslui la această întâlnire, în următoarea 
componenţă: 

• Gheţău Ionuţ ; 
• Rinder Ana Smaranda. 

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

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 
 


