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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a incheia un acord de 

parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociaţia Preocupaţi de Viitor în vederea contribuirii 
active la formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local în proiectul propus spre finanţare 
în cadrul AM POCA, axa pricritară 2- Administraţie publică ~i sistem judiciar accesibile şi 

transparente, cu privire la consolidarea capaci1ăţii ONG - urilor şi partenerilor sociali de a se 
Implica Tn formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local 

Având in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 2124/24.03.2021 şi raportul de specialitate comun al Direc~ei Relatia cu ONG, Sindicate 
şi Patronate şi al Direcţiei Servicii PubJice nr. 110/15.03.2021; 

Văzând avizul Comisiei pentru utilităţr publice şi salubritate nr. 2/29.03.2021, avizul 
Comisiei de cultură , culte şi educa~e civicA, rela~i internaţionale şi relaţia cu societatea civilă 
nr. 9129.03.2021 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 102/29.03.2021 din cadrul 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând in considerare HotArirea ConsHiutui Local al Sectorului 6 nr. 3812021 privind 
solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru împuternicirea expresă de 
a încheia un Acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociaţia Preocupaţi de Viitor 
in vederea contrlbuirll active la formularea şi promovarea dezvoltArii la nivel local; 

Ţinând cont de Cererea de Proiecte nr. CP 14/2021 (MySMIS: POCA/660/2/1 ), pentru 
regiunea mai dezvoltată B-IF. 

Tn conformitate cu prevederile: 
- art. 59 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
-Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

942/2017; 
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 455/2019 privind aprobarea 

Master Planului pentru sistemul de management integrat al deşeurilor la nivelul Municipiului 
Bucuresti; 

Tn temeiul prevederilor art. 129 alil).- (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. a), art. 
139 alin. (3) şi art. 166 alin. (2) lit. s) şi alin. (3) din Ordonanţa d u a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativt~~ cu modificările şi complet r. i\e~~re. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se împutemiceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în condijiile legii, 
cu privire la încheierea acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociaţia 

Preocupaţi de Viitor în vederea contribuîrii active la formularea şi promovarea dezvoltării la 
nivel local în proiectul propus spre finanţare in cadrul AM POCA, axa prioritară 2 -
Aâninistraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, cu privire la consolidarea 
capacităţii ONG - urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea 
dezvoltării la nivel local. 

Art.2 Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti va infonna trimestrial Primăria Municipiului 
Bucureşti - Direcţia Generală Servicii Publice privind grupurile ţintă (număr de instituţii, 

număr de persoane) unde s-au desfăşurat acţiuni de conştientizare privind colectarea 
separată a deşeurllor şi gestionarea deşeurilor cat şi rezultatele obţinute. 

1 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
1 Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinta ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 30.03.2021. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Sorin Purcărea 

Bucureşti, 30.03.2021 
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SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Georgiana Zamfir 
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