
MUNICIPIULBUCUREŞTI PROIECT 
CONSILIUL LOCALSECTOR6AVIZEAZǍ 
S.T.: 24/12.01.2018pentrulegalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al 

Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldovaîn 
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; 
Ținând seama de prevederile: 
- Avizului Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2244/01.11.2017 înregistrat la 

Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 44666/08.11.2017; 
- AvizuluiMinisterului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 

Europene nr. 120667/31.10.2017 înregistrat la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 
44095/03.11.2017; 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 287/23.11.2017 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; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 627/19.12.2017 privind 
împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea 
Acordului de cooperare cu Raionul Hîncești din Republica Moldova; 

- 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 
completărileulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului 
București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova, conform Anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceștePrimarul Sectorului 6 să semneze Acordul de Cooperare, 
prevăzut  la Art. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. (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. 

 
PREŞEDINTEDEŞEDINŢĂ,CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 
 
 
Demirel Spiridon 
 
Nr.: 
Data: 



EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

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 și 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. 

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții. 

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, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost inițiat acest proiect de 

hotărâre pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6. 

 

 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 



 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECȚIA GENERALĂ INVESTI
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Având în vedere caracterul special al rela

de comunitatea de limbă, istorie, cult ră

între autoritățile administrației publice l cale i ce

autoritățile administrației publice locale se a ajează să c tri ie la î tărirea le ăt ril r e riete ie

între comunitățile pe care le reprezintă

Hîncești din Republica Moldova au c e it esc i erea e i si ilită

colaborare în domenii de interes recipr c

în vederea implementării unor proiecte e ez l

lor. 

Prin încheierea acestui acord e c erare se

colaborare în domenii de interes recipr c

în vederea implementării unor proiecte e ez ltare ec mică

lor. 

În conformitate cu prevederile art ali ( ) i Le ea r / ri i tratatele

“Anterior semnării, proiectele de înţele eri e c er

locale intenţionează să le încheie cu a t rit ţi simil re i lte st te v r fi viz te e c tre Mi ister l

Afacerilor Externe şi de către minister l c tri ţii e s riji şi c tr l l t rit ţil r lic

locale”, coroborat cu prevederile art. 1 ali ( ) i Le ea r / ri i a mi istraţia

publică locală, republicată, cu modificările

cooperare pe care unităţile administr tiv

administrativ-teritoriale din alte ţări v r fi tr smise s re viz re Mi ister l i Af ceril r Exter e

prin primari, respectiv preşedinţii co siliil r j eţe e î i te e s ere l r s re t re e

către consiliile locale sau consiliile ju eţe e c z

Municipiului București a transmis către cele ă mi istere e res rt res ecti Mi ister l Afaceril r

 
MUNICIPIULUI BUCURE 

IA GENERALĂ INVESTIȚII 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

A â î e ere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica M l a c ferit

cultură și tradiții și în dorința consolidării relațiilor e c la rare

țile a mi istrației ublice locale din cele două state și atașate principiului tri it căr ia

țile a mi istrației lice locale se angajează să contribuie la întărirea legăturil r e riete ie

țile e care le re rezintă, Sectorul 6 al Municipiului București din Româ ia și

u convenit deschiderea de noi posibilități pentr ra rt rile e

c la rare î me ii e i teres reciproc și promovarea de schimburi de experiență și e e ractici

î e erea im leme tării r roiecte de dezvoltare economică și socială în benefici l c m ități

Pri î c eierea acest i acord de cooperare se deschid noi posibilități pentr ra rt rile e

c la rare î me ii e i teres reciproc și promovarea de schimburi de experiență și e e ractici

e erea im leme tării r roiecte de dezvoltare economică și socială în benefici l c m itățil r

Î c f rmitate c re ederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 590/22.12.2003 ri i tratatele

A teri r sem rii r iectele e înţelegeri de cooperare pe care autorităţile administr ţiei lice

l c le i te ţi e z s le î c eie cu autorităţi similare din alte state vor fi avizate de c tre Mi ister l

Af ceril r Exter e şi e c tre ministerul cu atribuţii de sprijin şi control al autorit ţil r lic

” c r rat c re e erile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privi a mi istraţia

lică l cală re licată c modificările și completările ulterioare „Proiectele e î ţele eri e

c er re e c re it ţile dministrativ-teritoriale intenţionează să le înc eie c it ţi

terit ri le i lte ţări vor fi transmise spre avizare Ministerului Afaceril r Exter e

ri rim ri res ectiv reşe i ţii consiliilor judeţene, înainte de supunerea lor s re t re e

iliile l c le s c siliile judeţene, după caz”, autoritatea publică locală a Sect r l i al

ști a tra smis către cele două ministere de resort, respectiv Minister l Afaceril r

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

SECTORUL 6 AL 

țiil r i tre R mâ ia și Re lica Moldova, conferit 

și tra iții și î ri ța c s li ării relațiilor de colaborare 

șate ri cipiului potrivit căruia 

țile a mi istrației lice l cale se a ajează să c tri ie la î tărirea legăturilor de prietenie 

ști in România și Raionul 

ți pentru raporturile de 

și r m area e sc im ri e e eriență și de bune practici 

și s cială î eneficiul comunităților 

ți pentru raporturile de 

și r m area e sc im ri e e eriență și de bune practici 

și s cială î eneficiul comunităților 

Î c f rmitate c re e erile art ali ( ) i Le ea r / .2003 privind tratatele 

re e c re t rit ţile dministraţiei publice 

l c le i te ţi e z s le î c eie c t rit ţi simil re i lte st te v r fi viz te de către Ministerul 

Af ceril r Exter e şi e c tre mi ister l c tri ţii e s riji şi c tr l l autorităţilor publice 

” c r rat c re e erile art ali ( ) i Le ea r / 1 privind administraţia 

Pr iectele de înţelegeri de 

le i te ţi e z s le încheie cu unităţi 

terit ri le i lte ţ ri v r fi tr smise s re viz re Mi ister l i Afacerilor Externe, 

ri rim ri res ectiv reşe i ţii c siliil r j eţe e î i te e s ere lor spre adoptare de 

locală a Sectorului 6 al 

ști a tra smis către cele ă mi istere e res rt res ecti  Ministerul Afacerilor 



___________________________________________________________________________________________ 

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  

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                    

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. 

De asemenea, Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 

627/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 

privire la încheierea Acordului de cooperare cu 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 dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea  

încheierii 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 


