
Consi l iul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 sa hotarasca, in 

conditiile legii, cu privire Ia cooperarea intre Sectorul 6 al Municipiului Bucure~ti ~i 
Universitatea Politehnica Bucure~ti in vederea stabilirii cadrului general de 

colaborare interinstitutionala ~i acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea 
unor proiecte privind dezvoltarea de solutii inovative ~i educationale 

precum ~i proiecte cultural - ~tiintifice 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti nr. 415/25.01.2021 ~i raportul de specialitate al Directiei Cultura, 
Invatamant, Turism nr. 134/08.01.2021; 

' 
Vazand avizul Comisiei de cultura, culte si educatie civica, relatii internationale si 

I I I t I 

relatia cu societatea civila nr. 2/28.01.2021, avizul Comisiei de invatamant si tineret 
' ' ' 

nr. 1/27.01.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 10/28.01.2021 din 
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti; 

Luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 6 al 
Municipiului Bucure~ti nr. 192/17.12.2020 privind solicitarea catre Consiliul General 
al Municipiului Bucure~ti pentru imputernicirea expresa a Consiliului Local al 
Sectorului 6 de a incheia un acord de parteneriat cu Universitatea Politehnica 
Bucure~ti in vederea stabilirii cadrului general de colaborare interinstitutionala, in 
vederea sprijinirii reciproce pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea 
de solutii inovative ~i educationale precum ~i proiecte cultural - ~tiintifice; 

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 877/2018 privind 
adoptarea Strategiei Nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) ~i 
art. 166 alin. (2) lit. s) ~i alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a ernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ~iQa~-. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI 
H OTARA~TE: 

Art.1 Se lmputernice~te Consiliul Local al Sectorului 6 sa hotarasca, in conditiile 
legii, cu privire Ia cooperarea lntre Consiliul Local al Sectorul 6 al Municipiului 
Bucure~ti ~i Universitatea Politehnica Bucure~ti In vederea stabilirii cadrului general 
de colaborare interinstitutionala ~i acordarea de sprijin reciproc pentru 
implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de solutii inovative ~i educationale 
precum ~i proiecte cultural- ~tiintifice. 

Art.2 Cheltuielile aferente implementarii proiectelor mentionate Ia art. 1 se vor 
lncadra In limitele bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 6, 
In condi\iile legii. 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucure~ti ~i Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce Ia lndeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata In ~edinta extraordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 29.01.2021. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 

Cosmin - Victor Smighelschi 

Bucurestt, 29.01.2021 
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