
MUNICIPIULBUCUREŞTI             PROIECT 
CONSILIUL LOCALSECTOR6 AVIZEAZǍ 
S.T.: 495/19.07.2018 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 aprobării Strategiei locale integrată  
de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 – 2023 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investitii; 
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. d) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c) 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 aprobării Strategiei 
locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada             
2017 – 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Investiții 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 
 
 
 

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu și 
lung, presupunând o viziune de dezvoltare realistă și realizabilă prin atingerea obiectivelor 
și măsurilor stabilite în urma analizei diagnostic și a analizei SWOT. Strategia implică 
principiile dezvoltării durabile a unui teritoriu, finalizând cerințele actuale și oferind 
generațiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare. 

Primăria Sectorului 6 a identificat ca prioritate necesitatea utilizării unor documente 
programatice care să ghideze dezvoltarea pe termen mediu și lung a teritoriului. Acest 
document îl reprezintă Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, 
București pentru perioada 2017 – 2023, care reflect viziunea, obiectivele strategice, 
direcțiile și prioritățile de dezvoltare ale Sectorului 6, fiind elaborată prin consultarea 
partenerilor locali, oferind un cadru pentru dezvoltarea economic și socială a zonei și de 
realizare a parteneriatului între administrație și cetățeni, precum și între administrație și 
actorii locali relevanți. Strategia de dezvoltare are ca scop integrarea activităților locale 
pentru o mai bună utilizare a resurselor, bazându-se pe identitățile commune și oferind o 
viziune comună pentru zonă. 

Un obiectiv central al proiectului de dezvoltare al sectorului este valorificarea 
oportunităților existente în noul context european. 

Existența unei strategii integrate de dezvoltare durabilă la nivelul sectorului 6 
constituie condiția de bază pentru accesarea de fonduri europene allocate României pe 
diverse programe operaționale. 

Luând în considerare cele expuse mai sus, supun spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 



 
 
 
 
 
 
 

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

Europeană, este necesară o strategie de dezvoltare durabilă în care să fie trecute proiectele 

strategice ale Sectorului 6 ce urmează a fi implementate. 

 

 

Luând în considerare cele de mai sus, în vederea aprobării Strategiei locale integrată de 

dezvoltaredurabilă a Sectorului 6 Bucureștipentruperioada 2017 – 2023 este necesară 

împuternicirea expresă din partea Consiliului General al Municipiului București, conform 

prevederilor  art. 81 alin. (2) litera (c)  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

IULIAN GHEORGHE 


