
 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6  
S.T. 645/21.08.2019      

 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului Bucureşti de 

împuternicire 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 Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, în 
vederea promovării unor interese comune 

 
 

 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5450/19.08.2019 al Direcţiei Generale 

Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al                

Sectorului 6; 
Ținând seama de prevederile: 
- Avizului emis de Ministerul Afacerilor Externe nr. H 2-2/2336 din 01.08.2019, înregistrat 

la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 30760/07.08.2019; 
- Avizului emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice                     

nr. 99165/25.07.2019, înregistrat la Sectorul 6 al Municipiului București cu                     
nr. 29207/29.07.2019; 

 - Legii nr. 590/2003 privind tratatele; 
 - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 89 alin (6), (10) și (14), ale art. 139 alin. (1) şi ale art. 166 alin. (2)                     

lit. r) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
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 
Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul 
Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese 
comune, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcția 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,                                                        AVIZEAZĂ 
                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                       SECRETARUL SECTORULUI 6, 

 

                                                                                                         

                                                                                                         Demirel Spiridon 
 
 
Nr.: 
Data: 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

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 Sectorul Buiucani 
al Municipiului Chișinău 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. 89 alin. (6), (10) 
și (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, a fost inițiat acest proiect de hotărâre privind solicitarea acordului 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire 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 Sectorul Buiucani al Municipiului 
Chișinău 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

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

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
Nr. 5450/19.08.2019 

 
 

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 Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău 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. 89 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

codul administrativ „Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu 

unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie internaţională a 

unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată, prin intermediul primarilor, respectiv al 

preşedinţilor consiliilor judeţene, ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe şi ministerului 

cu atribuţii în domeniul administraţiei publice. Proiectele de acord de cooperare pe care unităţile 

administrativ-teritoriale intenţionează să le încheie cu unităţile administrativ-teritoriale din alte ţări 

trebuie transmise spre avizare conformă ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe şi 

ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice înainte de supunerea lor spre adoptare de 

către autorităţile deliberative”, 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 și Administrației Publice, în data de 19.10.2019, solicitările în vederea obținerii 

avizelor de oportunitate. 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Investiții 



 

 

 

Atât Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa nr. 

99165/25.07.2019 cât și Ministerul Afacerilor Externe prin adresa nr. H 2-2/2336/01.08.2019 au avizat 

favorabil încheierea acordului de cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și 

Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova. 

Luând în considerare cele de mai sus, conform prevederilor  art. 166 alin. (2) litera (r) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, supunem spre dezbatere 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 Sectorul 

Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

IULIAN GHEORGHE 
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