
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea incheierii 

Acordului de parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie, structura specializata din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne din Romania in vederea depunerii cererii de finantare aferente 

proiectului " Tmbunatatirea capacitatii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea ~i 
promovarea masurilor anticoruptie", in cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, cod 

POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltata 

Avand In vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti nr. 
4585/23.06.2021 ~i raportul de specialitate comun al Oirectiei de lntegritate nr. 441/23.06.2021 ~i al 
Directiei Generale Management Proiecte cu Finantare Externa nr. 3966/23.06.2021; 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante ~i credite externe nr. 81/28.06.2021 ~i 

avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 223/28.06.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 

Tinand cont de: 
- Hotararea Consiliului Local at Sectorului 1 al Municipiului Bucure~ti nr. 112/03.06.2021 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucure~ti pentru imputernicirea 
expresa de a incheia Acordul de parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie, structura 
specializata din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Romania in vederea depunerii cererii de 
finantare aferente proiectului "Tmbunatatirea capacitatii administrative locale privind dezvoltarea, 
implementarea ~i promovarea masurilor anticoruptie", in cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, 
cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltata ~i documentatia aferenta care a stat Ia baza 
adoptarii acesteia; 

- Adresa Primariei Sectorului 1 al Municipiului Bucure~ti nr. K/1716/08.06.2021 
Tnregistrata Ia Cabinet Primar General cu nr. 4251/18.06.2021 , Ia Cabinet Secretar General cu 
nr. 2306/18.06.2021 ~i Ia Directia de lntegritate cu nr. 435/18.06.2021; 

Tn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. 
(2) lit. s) ~i 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 
H OTARA~TE: 

Art.1 Se imputernice~te Consiliul Local al Sectorului 1 in uar:AI!R'ls,.;L!l 

parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie, structura s ·a9z __ · - -. 
* 
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Afacerilor Interne din Romania in vederea depunerii cererii de finantare aferente proiectului 
"Tmbunatatirea capacitatii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea ~i promovarea 
masurilor anticoruptie", in cadrul Apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru 
regiunea mai dezvoltata. 

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti ~i Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 29.06.2021 . 

PRE$EDINTE DE $EDINT A, 

Juliana - Roxana Cantea 

Bucuresti, 29.06.2021 
' 
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SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgiana Zamfir 
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