ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliul General al Municipiului București de a încheia un
Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Biblioteca Metropolitană București

Văzând adresele Bibliotecii Metropolitane București nr. 2411/06.05.2021 și
nr. 5010/2021, înregistrate la Primăria Sectorului 6 cu nr. 26440/2021 și nr. 40019/2021, Referatul
de aprobare al consilierului local Mihaela Ana Maria Ștefan, și Raportul de specialitate al Direcției
Economice nr. 702/22.03.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6
nr. 4 și nr. 5;
Ţinând seama de prevederile art. 8 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind
bibliotecile, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art. 166 alin. (2) lit. l) și lit. s),
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă
de a încheia un Acord de parteneriat între între Sectorul 6 al Municipiului București și Biblioteca
Metropolitană București, în scopul finanțării lucrărilor de investiții și cheltuielilor materiale necesare
pentru modernizarea filialelor din Sectorul 6 ale Bibliotecii Metropolitane București.
(2) Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze Acordul de parteneriat cu Biblioteca
Metropolitană București, după obținerea împuternicirii Consiliului General al Municipiului
Bucuresti.
Art. 2. Finanțarea lucrărilor de investiții și a cheltuielilor materiale se va face de la bugetul
local al Sectorului 6, în limita sumei maxime de 130.000 lei.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire
dispozițiile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin
grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în
termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Dubălaru

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.: 73
Data: 29.03.2022
_________________________________________________________________________________________________________________
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

