
MUNICIPIUL BUCUREŞTI               PROIECT 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6    AVIZEAZǍ 

S.T.: 618/05.10.2017    pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                  Demirel Spiridon 
 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării cu Camera de Comerţ şi Industrie a României în scopul 

promovării programelor şi proiectelor din domeniul propriu de activitate al  

fiecărei părţi 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investitii; 

Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 3 și nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c) şi lit. q) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de 

a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării 

cu Camera de Comerţ şi Industrie a României în scopul promovării programelor şi 

proiectelor din domeniul propriu de activitate al fiecărei părţi. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 

competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                        pentru legalitate 

  Secretarul Sectorului 6, 

 
 

                                                                                                  Demirel Spiridon 

 
 

 

 

 

 

Nr.: 

Data: 



 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

Camera de Comerț și Industrie a României este unul dintre cele mai 

importante foruri de reprezentare a oamenilor de afaceri români din ultimii 150 

de ani. Exponentă a economiei libere de piață, Camera de Comerț și Industrie a 

României a contribuit activ la dezvoltarea mediului de afaceri și, implicit, a 

României. 

Scopul acestui parteneriat îl reprezintă crearea cadrului partenerial pentru 

buna desfăşurare a cooperării dintre Camera de Comerț și Industrie a României 

şi Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea dinamizării și gestionării cu 

eficiență și eficacitate a acțiunilor și activităţilor pe care părţile convin să le 

desfășoare în comun în mod corespunzător. 

Având în vedere cele expuse, supun spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de 

a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării cu Camera de Comerţ şi Industrie a României în scopul 

promovării programelor şi proiectelor din domeniul propriu de activitate al  

fiecărei părţi. 

 

 

PRIMAR 

 

Gabriel Mutu 



DIRECŢIA GENERALĂ INVESTITII 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Potrivit prevederilor art. 81 alin. (2) lit. c) şi q) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile Locale ale 

Sectoarelor Municipiului Bucureşti participă, în condiţiile legii, cu acordul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, la programele de dezvoltare regională şi zonală, hotărăsc cooperarea sau 

asocierea cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

Cooperarea cu Camera de Comerţ şi Industrie a României are drept scop promovării 

programelor şi proiectelor din domeniul propriu de activitate al  fiecărei părţi, prin: 

(a) cooperarea în realizarea de proiecte comune, menite să sprijine dezvoltarea şi consolidarea 

mediului de afaceri românesc, inclusiv prin elaborarea de studii şi analize economice 

generale şi sectoriale; 

(b) dezvoltarea relațiilor cu mediul instituțional și cu mediul diplomatic, prin resursele puse la 

dispoziție de ambele organizații; 

(c) organizarea de evenimente cu tematici diversificate, cu accent pe tematica dezvoltării locale 

și a mediului de afaceri, în acord cu domeniile de interes ale părţilor, precum şi acțiuni menite 

să stimuleze participarea comunității de business la evenimente organizate de părţi 

(conferințe, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.); 

(d) organizarea de focus-grupuri, cu participare din partea membrilor Camerei de Comerţ şi 

Industrie a României și reprezentanților administrației locale, pe teme de interes pentru cele 

două părți; 

(e) asigurarea schimburilor de informaţii şi date specifice, în scopul elaborării unor puncte de 

vedere pertinente vizând dezvoltarea locală și aspecte legate de mediul de afaceri din 

România pe teme economice prioritare. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 

6 al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării cu Camera de Comerţ şi Industrie a României în scopul promovării programelor 

şi proiectelor din domeniul propriu de activitate al  fiecărei părţi 

 

DIRECTOR GENERAL 

IULIAN GHEORGHE 


