
MUNICIPIULBUCUREŞTI            PROIECT 
CONSILIUL LOCALSECTOR6 AVIZEAZǍ 
S.T.: 496/19.07.2018 pentru  legalitate 

                                                                                      Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                        Demirel Spiridon 

 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire 
 la încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională 

a Cadrelor  Militare în Rezervă, Filiala Sector 6, București și în Retragere  

și Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea promovării unor interese comune 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Comunicare și 
Relații Publice; 

Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
Văzând raportul de specialitate al comisiei nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit. q) şi 

alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti de 
împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la 
încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere, Filiala Sector 6, București și Sectorul 6 al Municipiului 
București, în vederea promovării unor interese comune, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Comunicare și Relații 
Publice și Centrul Cultural European 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 

 

 
Sectorul 6 al Municipiului București apreciază și omagiază cadrele militare 

care, pe parcursul mai multor decenii, au slujit cu credință interesele țării și ale 
poporului roman și care astăzi aduc importante servicii societății, statului și Armatei 
României, fiind un exemplu de conduit pentru generațiile viitoare și participând la 
educarea tineretului în spiritual dragostei față de patrie, de trecutul glorios al 
poporului roman și de tradițiile armatei sale. 

Scopul Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala Sector 6, București și Sectorul 6 al 
Municipiului București, este de a contribui la menținerea legăturii strânse între 
cadrele militare și administrația publică locală. 

Sectorul 6 al Municipiului București și Asociația Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere, Filiala Sector 6, București au convenit derularea de 
activități comune cu prilejul unor evenimente de interes național sau local. 

Luând în considerare cele de mai sus, conform prevederilor  art. 81 alin. (2) 
litera (q) și ale alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat acest proiect de 
hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la 
încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor Militare 

în Rezervă și în Retragere, Filiala Sector 6, București  și Sectorul 6 al Municipiului 

București, în vederea promovării unor interese comune, pe care îl supun spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6. 
 

 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 



 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE
 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

Sectorul 6 al Municipi l iB c re

parcursulmaimultordecenii, au slujit c

astăziaducimportanteserviciisocietății, stat l ișiArmateiR mâ iei fii e em l e

conduităpentrugenerațiileviitoareșipartici â la e careati eret l iî s irit l ra steifață e atrie

de trecutulglorios al poporuluiromânși e tra ițiilearmatei sale

ScopulProtocolului de cola rareî trePrimăriaSect r l i

CadrelorMilitareînRezervășiînRetragere Filiala Sect r B c reștieste e a c tri i la

menținerealegăturiistrânseîntrecadrelemilitare

Principaleleobiective ale protoc l l i e c la rareî tre

din RomâniașiAsociațiaNațională a Ca rel rMilitareî Rezer ășiî Retra ere Filiala Sect r

București sunt: 

- derularea de activități comu e c rilej l r e e ime te e i teres ați al sa l cal

- participarea membrilor Filialei la ele acti ită

Sectorului 6; 

- participarea reprezentanțil r Primăriei la ele acti ități s ecifice

A.N.C.M.R.R. Filiala Sector ;

- sprijinirea A.N.C.M.R.R. Filiala Sect r î sem area i r t c l e c la rare c

Asociația similară a cadrel r militare î rezer ă și î retra ere i j eț l Hâ cești

Republica Moldova. 

Astfel, se recunoaște importan

ale democrației, interesele și simbolurile ați ale ale R mâ iei

Luând în considerare cele de mai s s c f rm re e eril r art ali ( ) litera (

 
MUNICIPIULUI BUCURE 

COMUNICARE ȘI RALAȚII PUBLICE 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Sect r l al MunicipiuluiBucureștiapreciazășiomagiazăcadrelemilitare care e

arc rs lmaim lt r ece ii a  slujit cu credințăintereselețăriiși ale poporul ir m

ții, statuluișiArmateiRomâniei, fiind un e em l e

țiile iit areșiparticipând la educareatineretuluiînspirituldragosteifață e atrie

și de tradițiilearmatei sale. 

Pr t c l l i e colaborareîntrePrimăriaSectorului 6 șiAsociațiaNați ală a

șiî Retragere, Filiala Sector 6, Bucureștieste de a c tri i la

adrelemilitareșiadministrațiapublicălocală.  

Pri ci alele iecti e ale protocolului de colaborareîntreSectorul 6 al Munici i l iB c re

țiaNați ală a CadrelorMilitareînRezervășiînRetragere, Filiala Sect r

ți comune cu prilejul unor evenimente de interes național sa l cal

artici area mem rilor Filialei la unele activități de interes comun organizate e Primăria

ților Primăriei la unele activități specifice 

A N C M R R Filiala Sector 6;  

riji irea A N C M R.R. Filiala Sector 6 în semnarea unui protocol de c la rare c

ția similară a cadrelor militare în rezervă și în retragere din ju eț l Hâ cești

im ortanța acțiunilor de colaborare, se promovează valorile f ame tale

ției i teresele și simbolurile naționale ale României. 

L â î c si erare cele de mai sus, conform prevederilor  art. 81 alin. (2) litera (

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

SECTORUL 6 AL 

știa reciazăși ma iazăca relemilitare care, pe 

țăi tereselețăriiși ale oporuluiromânși care 

ții stat l ișiArmateiR mâ iei fii un exemplu de 

țiile iit areși artici â la e careati eret l iî s irit l ragosteifață de patrie, 

șiAsociațiaNațională a 

șiî Retra ere Filiala Sect r B c reștieste de a contribui la 

Sect r l al MunicipiuluiBucurești 

țiaNați ală a Ca rel rMilitareî Rezer ășiî Retra ere, Filiala Sector 6, 

ți c m e c rilej l r e e ime te e i teres național sau local; 

ți e i teres c m organizate de Primăria 

țil r Primăriei la ele acti ități s ecifice organizate de 

riji irea A N C M R R Filiala Sect r î sem area i r tocol de colaborare cu 

ția similară a ca rel r militare î rezer ă și î retra ere din județul Hâncești, 

se r m ează valorile fundamentale 

L â î c si erare cele e mai s s c f rm re e eril r art ali (2) litera (q) și ale alin. 



___________________________________________________________________________________________ 

Bucuresti, Calea  Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel. 037.62.04.319/fax: 037.620.44.46, www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro  

(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, a fostinițiatacestproiect de hotărâreprivindsolicitareaacorduluiConsiliului General al 

MunicipiuluiBucureşti de împuternicireexpresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 

privire la încheiereaProtocolului de colaborareîntreAsociațiaNațională a CadrelorMilitareîn Rezervă 

și în Retragere și Sectorul 6 al Municipiului București,învedereapromovăriiunorinteresecomune. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Margan Olivia Mihaela 


