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PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul
Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu
alte instituţii ale administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din străinătate, 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.

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei
Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Luând în considerare prevederile:
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. p) 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 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea
asocierii/cooperării cu alte instituţii ale administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din
străinătate, 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.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al primarului şi Serviciile
publice de interes local 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:

DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF
DIRECŢIA TEHNICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
Potrivit prevederilor art. 81 alin. (2) lit. p) şi q) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliile Locale ale Sectoarelor Municipiului Bucureşti hotărăsc, în condiţiile legii, cu
acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu
autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea
la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în
vederea promovării unor interese comune şi hotărăsc deasemenea, cu acordul prealabil al
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 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.
Autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii,
capacitatea deplină de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din
cadrul competenţelor lor, sau care nu sunt atribuite unei alte autorităţi. Astfel, exerciţiul
responsabilităţilor publice la nivel local trebuie să revină autorităţilor publice locale care
sunt întotdeauna cel mai aproape de locuitorii săi şi de nevoile comunităţii locale.
În contextul creat de provocările societăţii moderne, pentru ca oraşul nostru,
capitala României, să figureze distinct pe harta metropolelor europene moderne şi
civilizate, este necesară o acţiune unitară a tuturor autorităţilor administraţiei
publice locale, în concordanţă cu obiectivele şi interesele comune ale oraşului, ale
locuitorilor săi, indiferent de sectoarele în care aceştia îşi au rezidenţa.
Pe fondul acestor considerente, supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului
Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să
hotărască în vederea asocierii/cooperării cu alte instituţii ale administraţiei publice
locale/centrale din ţară sau din străinătate, 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.

DIRECTOR EXECUTIV,

STELA-ELENA TOMOEA

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul
Direcţiei Generale Arhitect-Şef;
Luând în considerare faptul că exerciţiul responsabilităţilor publice la nivel
local trebuie să revină autorităţilor publice locale care sunt întotdeauna cel mai
aproape de locuitorii săi şi de nevoile comunităţii locale;
Pentru asigurarea cadrului legal, necesar în vederea soluţionării prompte şi
eficiente a tuturor solicitărilor/necesităţilor locuitorilor acestui sector şi nu numai,
supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de
hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

