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Consiliul General al Municipiului Bucure^ti

HOTARARE
privind aprobarea initierii demersurilor pentru Tncheierea unei Tntelegeri de Tnfratire Tntre

Municipiului Bucuresti si orasul Kiev din Ucraina'

Avand Tn vedere referatul de aprobare al consilierilor general! ?i raportul de specialitate al
Directiei Relatii Externe si Protocol;

Vazand avizul Comisiei cultura. culte si educatie civica, relatii internationale si relatia cu
societatea civila nr. ... si avizul Comisiei juridice ?i de disciplina nr. .... din cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucure$ti;

Tn temeiulprevederilor art. 89 alin. (14), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. b) si art; 139
alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile §i completarile ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
HOTARA?TE:

Art. 1 Se aproba initierea demersurilor pentru Tncheierea unei Tntelegeri de Tnfratire Tntre
Municipiului Bucuresti si orasul Kiev din Ucraina Tn vederea cooperarii Tn domeniile
administratiei, economiei, comertului, sanatatii, educatiei, culturii, turismului, mediului
Tnconjurator, ca si Tn alte domenii compatibile cu politicile lor pentru a promova prpsperitatea si
dezvoltarea pe baza egalitatii beneficiilor reciproce.

Art.2 Direcjiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucure?ti vor aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fast adoptata Tn ^edin^a ....... a Consiliului General al Municipiului
Bucure?ti din data de ............. .

PRE?EDINTE DE ?EDINTA, SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI,

Georgiana Zamfir

Bucure§ti,
Nr.
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Consiliul General al Municipiului Bucure^ti

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea mfratirii Municipiului Bucuresti cu orasul Kiev din Ucraina

Avand ?n vedere ca relafiile de prietenie Tntre autorjtafile administratiei publice
locale din Romania si Ucraina sunt bazate pe respect si sprijin reciproc m diferite domenii
de activitate, precum si de necesitatea deschiderii de noi posibilitati pentrucooperare m
beneficiul comunitafilor din municipiul Bucure$ti si ora?ul Kiev din Ucraina, precum
schimburi interinstitutionale Tn domeniile lor de competenta, dezvoltare economica,
cultura, sport, educafie, transport, protecfie medico-socialg, protectia mediului
Tnconjurator, promovarea reciproca m diverse domenii (economice, culturale,
educafionale, turism, sport, medicina etc.)

Vazand prevederile art. 89 alin. (14) din Ordonanta de Urgenfa a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile u\ter\oare, ,, autoritatile
administratiei publice locale din Romania pot tncheia acorduri de mfratire/cooperare cu
autoritafile administrafiei publice locale din alte state, prioritar cu autoritatile
administratiei publice locale din statele m care se afla comunitati de romani, programe
comune culturale, sportive, de tineretsi educationale, stagii de pregatire profesionalafi alte
actiuni care contribuie la dezvoltarea relatiilor de prietenie, inclusiv finantarea acestora."

In conformitate cu prevederile art. 89 alin. (14) din Ordonanfa de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i completarile
ulterioare, ,, Consil}ul local exercita atribufii privind cooperarea interinstitutionala pe plan
intern §i extern, hotara^te, m conditiile legii, mfrafirea comunei, ora^ului sau municipiului cu
unitafi administrativ-teritoriate din alte tari;"

Luand Tn considerare cele de mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare proiectul
de hotarare privind aprobarea mfratirii Municipiului Bucuresti cu ora^ul Kiev din Ucraina.

Grupul de Consilieri general! PNL
PrinLiderdeGrup,
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea initierii demersurilor pentru incheierea unei
Intelegeri de Infratire intre Municipiul Bucuresti si Orasul Kiev

Avand Tn vedere propunerea grupului de Consilieri General! din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucuresti reprezentand Partidul National
Liberal de a se adopta o Hotarare privind aprobarea Pnfratirii Municipiului
Bucuresti cu orasul Kiev din Ucraina;

Dorinta Municipiului Bucuresti de a dezvolta relatiile de prietenie cu
prasul Kiev a condus la analizarea posibilitatii mcheierii unei intelegeri de
Infratire ?ntre cele doua Capitale, la un moment ulterior, Tn conformitate cu
prevederile legate si procedurile Tn vigoare.

Incheierea Intelegerii ar avea efecte benefice pentru toti cei implicati si
ar consta m realizarea unor schimburi de informatii si experienta precum si
cooperare Tn domenii precum: dezvoltarea relatiilor economice si culturale,
sport, educatie, protectia mediului Tnconjurator si alte domenii stabilite de
corn un acord.

Tinand cont de prevederile art. 89, alin. (14) din cadrul Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare ^(14) Autoritatile administratiei pubfice locale din
Romania pot mcheia acorduri de mfratire/cooperare cu autoritatile
administratiei publice locale din alte state, prioritar cu autoritatile
administratiei publice locale din statele fn care se afla comunitati de romani,
programe comune culturale, sportive, de tineret si educationale, stagii de
pregatire profesionala si alte actiuni care contribuie la dezvoltarea relatiilor de
prietenie, inclusiv finantarea acestora. //

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem spre dezbaterea si
aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti proiectul privind
aprobarea initierii demersurilor pentru Tncheierea unei Intelegeri de Infratire
mtre Municipiul Bucuresti si Orasul Kiev.
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