
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 158/16.06.2022 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Sectorul 6 al municipiului București și 
Biblioteca Metropolitană București 

 
               Văzând Referatul de aprobare al consilierului local Mihaela Ana Maria Ștefan și 
Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ nr..../....., din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
               Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6, 
nr. ........; 
              În baza H.C.L. al Sectorului 6 nr. 73/29.03.2022 și H.C.G.M.B. nr. 240/2022 privind 
împuternicirea expresă a Sectorului 6 să încheie un acord de parteneriat cu Biblioteca 
Metropolitană București; 
             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 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Sectorul 6 al municipiului București și 
Biblioteca Metropolitană București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
conform competențelor. 

          (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face prin grija Secretarului general 
al Sectorului 6. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța competentă,                     
în termenul prevăzut de lege. 

 
 
 INIȚIATOR PROIECT,         AVIZEAZĂ 
        consilier local                                                  pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

  Mihaela Ana Maria Ștefan                                                   din O.U.G. nr. 57/2019 
                               Secretarul general al Sectorului 6,                            
                                               Demirel Spiridon 

 
 



 

 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Sectorul 6 al municipiului București și Biblioteca 
Metropolitana București 

 
 Ţinând cont de prevederile art.166 alin.(2) lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Consiliile Locale ale 

Sectoarelor Municipiului București hotărăsc, în condiţiile legii, 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; 

 În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind 
bibliotecile: Consiliile locale ale sectoarelor pot finanţa programe culturale, lucrări de 

investiţii şi cheltuieli materiale pentru filialele aflate pe teritoriul sectorului respectiv; 

 Potrivit adresei numarul 2411/06.05.2021 de la Biblioteca Metropolitană către 
Primăria Sectorului 6 prin care conducerea BMB solicită sprijin pentru modernizarea 
filialelor BMB de pe raza sectorului 6 cu:  

 Renovare 
 Dotare cu echipamente IT 
 Dotare cu mobilier 
 Amenajare spatii verzi din jurul filialelor 
 Plasarea unor indicatori stradali/semnalizare localizare biblioteci 

Donatie carte 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit.a) și lit.f), art. 166 alin. (2) lit. l) și lit.s) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 

între Sectorul 6 al municipiului București  și  Biblioteca Metropolitana București. 
 
 

CONSILIER LOCAL, 

Mihaela Ana Maria Ștefan 
 
 

CABINET VICEPRIMAR 2 

NUMĂR DE TELEFON: +400376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ:CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
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Nr.   1200 / 22.06.2022 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Sectorul 6 al municipiului București 

și Biblioteca Metropolitană București 
 

 Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării 
considerentelor și circumstanțelor de natură juridică, reținem următoarele: 
 

- O.U.G.  nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 73/29.03.2022 și H.C.G.M.B. nr. 240/2022 privind 
împuternicirea expresă a Sectorului 6 să încheie un acord de parteneriat cu Biblioteca 

Metropolitană București; 
- prevederile art. 8 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al consilierului local Mihaela Ana Maria Ștefan, 
 

Prin urmare, informația este un factor determinant în dezvoltarea științei, 
economiei și culturii, în păstrarea identității naționale și astfel, bibliotecile au un rol major 

în oferta locală, județeană și națională de informații, la care au acces, fără discriminare, 
toți cetățenii, astfel că propunem proiectul de hotărâre pentru analiză, dezbatere și 
aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6, municipiul București. 

 

 
 

Compartimentul juridic și contencios administrativ 

Consilier juridic,  

Apostolescu Adrian Radu 
 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 


