MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 726/14.11.2017

PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a acorda
împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la
încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din
România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor
interese comune
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiții și
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Luând în considerare Avizul emis de Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene cu nr. 120667/31.10.2017 și Avizul
emis de Ministerul Afacerilor Externe cu nr. H 2-2/2244/01.11.2017;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit. p) 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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti
împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la
încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din
România și Raionul Hîncești din Republica Moldova, în vederea promovării unor
interese comune.
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,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

EXPUNERE DE MOTIVE

Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală
Investiţii.
Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica
Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții și în dorința
consolidării relațiilor de colaborare între autoritățile administrației publice locale
din cele două state.
Atașate principiului potrivit căruia autoritățile administrației publice locale se
angajează să contribuie la întărirea legăturilor de prietenie între comunitățile pe care
le reprezintă, Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești
din Republica Moldova au convenit deschiderea de noi posibilități pentru raporturile
de colaborare în domenii de interes reciproc și promovarea de schimburi de
experiență și de bune practici în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare
economică și socială în beneficiul comunităților lor.
Luând în considerare cele de mai sus, conform prevederilor art. 81 alin. (2)
litera (p) și ale alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat acest proiect de hotărâre
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a acorda
împuternicire expresă Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la
încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din
România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor
interese comune, pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit
de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții și în dorința consolidării relațiilor de colaborare între
autoritățile administrației publice locale din cele două state;
Atașate principiului potrivit căruia autoritățile administrației publice locale se angajează să
contribuie la întărirea legăturilor de prietenie între comunitățile pe care le reprezintă, Sectorul 6 al
Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova au convenit
deschiderea de noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domenii de interes reciproc și
promovarea de schimburi de experiență și de bune practici în vederea implementării unor proiecte de
dezvoltare economică și socială în beneficiul comunităților lor.
În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 590/22.12.2003 privind tratatele
“Anterior semnării, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice
locale intenţionează să le încheie cu autorităţi similare din alte state vor fi avizate de către Ministerul
Afacerilor Externe şi de către ministerul cu atribuţii de sprijin şi control al autorităţilor publice locale”,
coroborat cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare „Proiectele de înţelegeri de cooperare pe
care unităţile administrativ-teritoriale intenţionează să le încheie cu unităţi administrativ-teritoriale
din alte ţări vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv
preşedinţii consiliilor judeţene, înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau
consiliile judeţene, după caz”, autoritatea publică locală a Sectorului 6 al Municipiului București a
transmis către cele două ministere de resort, respectiv Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în data de 11.10.2017, solicitările
în vederea obținerii avizelor de oportunitate.
Atât Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin
scrisoarea

nr.

120667/31.10.2017

cât

și

Ministerul

Afacerilor

Externe

prin

scrisoarea
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nr. H 2-2/2244/01.11.2017 au considerat oportună inițiativa și au avizat favorabil încheierea acordului
de cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica
Moldova.
Luând în considerare cele de mai sus, conform prevederilor art. 81 alin. (2) litera (p) și ale
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare, supunem spre dezbatre și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea către
Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a acorda împuternicire expresă Consiliului Local al
Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului
București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor interese
comune.

DIRECTOR GENERAL
IULIAN GHEORGHE
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