
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
prin care se solicită împuternicirea unui membru al Consiliului Local al Sectorului 3 

în vederea demarării procedurii de înfrăţire cu Arondismentul 9 — Paris, Franţa

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice loccde nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 29.05.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4 16286/CP/20.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 415812/20,05.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de 

Dezvoltare Durabilă — Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă;
- Adresa nr. 415837/20.05.2019 a Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare 

Durabilă -  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă;
In conformitate cu prevederile:

- Art. 16 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Art 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Raportul Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi prestări servicii;
- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor 

publice, agrement;
- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi 

arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice;
- Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi 

tineret;
- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Raportul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
- Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, 

relaţii cu sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi 
relaţii cu mass-media;



în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se împuterniceşte d-na/dl.............. -  Consilier Local în cadrul Consiliului
Local al Sectorului 3 să demareze procedura de înfrăţire cu Arondismentul 9 -  Paris, 
Franţa.

Art.2. (1) Se aprobă deplasările la vizitele de lucru în vederea demarării procedurii 
de înfrăţire cu Arondismentul 9 -  Paris, Franţa.

(2) Cheltuielile ocazionale de cazare şi transport vor fi suportate de către 
Primăria Sectorului 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 cu modificările si 
completările ulterioare.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă şi Direcţia Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
Nr......... .........................

Data... ''Mdăloig
la proiectul de hotărâre prin care se solicită împuternicirea unui membru al 
Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea demarării procedurii de înfrăţire

cu Arondismentul 9 -  Paris, Franţa

Arondismentui 9 este unul dintre cele douăzeci de arondismente din Paris, cu o 
suprafaţă de 2.18 km2 şi o populaţie de 60.120 de locuitori.

Este situat pe malul drept al fluviului Sena şi este delimitat la nord de arondismentul 
18, la vest de arondismentul 8, la est de arondismentul 10 şi ia sud de arondismentele 2 şi 1.

Arondismentul 9 a fost înfiinţat în anul 1859 şi are o structură administrativ-teritorială, 
condusă de primarul arondismentuîui, doamna Delphine BurklL

în urma discuţiei avute cu doamna Delphine Biirkli, a rezultat interesul reciproc pentru 
promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică şi socială care să vină în 
beneficiul comunităţilor locale, precum şi pentru efectuarea unor schimburi de experienţă în 
domeniul administraţiei publice locale şi informări reciproce cu privire la modalităţile de 
soluţionare a unor probleme din cadrul celor două comunităţi.

Astfel, vor fi sprijinite desfăşurarea activităţilor de cooperare şi promovare a unor 
proiecte în următoarele domenii: administraţie publică locală, educaţie, cultură, sport, 
sănătate, turism, protecţia şi refacerea mediului, comerţ, utilităţi publice, precum şi asistenţă 
socială.

în vederea încheierii acordului de cooperare şi asociere cu Arondismentul 9 din Paris, 
Franţa, vor fi fost obţinute avizele, respectiv: avizul de oportunitate pentru intenţia de iniţiere 
a negocierii şi avizul asupra proiectului documentului de cooperare, de la Ministerul 
Afacerilor Externe şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene. Ulterior, Consiliul General a Municipiului Bucureşti va împuternici Consiliul Local 
a! Sectorului 3 să încheie acordul de cooperare.

Luând în considerare cele menţionate mai sus, precum şt raportul de specialitate nr. 
415812/20,05.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă -  Serviciul 
Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care solicit împuternicirea unui membru al Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea 
demarării procedurii de înfrăţire cu Arondismentul 9 ~ Paris, Franţa, pe care îl supun aprobării 
Consiliului Local al Sectorului 3.

îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 .

http://www.primane3.r0
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R A P O R T  DE S P E C I A L I T A T E

îa proiectai de hotărâre prin care se solicită împuternicirea unui membru al Consiliului Local
Sector 3 în vederea demarării procedurii de înfrăţire cu Arondismentul 9, Paris, Franţa

Arondismentul 9 este unul dintre cele douăzeci de arondismente din Paris, cu o 
suprafaţă de 2.18 km2 şi o populaţie de 60120 de locuitori.

Este situat pe malul drept al fluviului Sena şi este delimitat la nord de arondismentul 
18, la vest de arondismentul 8, la est de arondismentul 10 şi la sud de arondismentele 2 şi 1.

Arondismentul 9 a fost înfiinţat în anul 1859 şi are o structură administrativ- 
teritorială, condusă de primarul arondismentului, doamna Delphine Burkli.

în urma discuţiei avute cu doamna Delphine Burkli, a rezultat interesul reciproc pentru 
promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică şi socială care să vină în 
beneficiul comunităţilor locale, precum şi pentru efectuarea unor schimburi de experienţă în 
domeniul administraţiei publice locale şi informări reciproce cu privire la modalităţile de 
soluţionare a unor probleme din cadrul celor două comunităţi.

Astfel, vor fi sprijinite desfăşurarea activităţilor de cooperare şi promovare a unor 
proiecte în următoarele domenii: administraţie publică locală, educaţie, cultură, sport, 
sănătate, turism, protecţia şi refacerea mediului, comerţ, utilităţi publice, precum şi asistenţă 
socială.

în vederea încheierii acordului de cooperare şi asociere cu Arondismentul 9 din Paris, 
Franţa, vor fi fost obţinute avizele prevăzute îa art. 16 din Legea nr. 215/2001, coroborat cu 
art, 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele (avizul de oportunitate pentru intenţia de 
iniţiere a negocierii, respectiv avizul asupra proiectului documentului de cooperare) de la 
Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene. Ulterior, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. p) şi alin. (3) din

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de 
acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prîntr-o cerere scrisă semnată şi datată trimisă 
pe adresa Primăriei Sector 3
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DIRECŢiA STRATEGII Ş i PRO GRAM E DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Legea nr. 215/2001, Consiliul General a Municipiului Bucureşti va împuternici Consiliul 
Local al Sectorului 3 să încheie acordul de cooperare.

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind solicitarea împuternicirii unui 
membru al Consiliului Local Sector 3 în vederea demarării procedurii de înfrăţire cu 
Arondismentul 9, Paris, Franţa, în sensul celor prezentate.

Cheltuielile ocazionale de cazare şi transport vor fi suportate de către Primăria 
Sectorului 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 cu modificările si completările 
ulterioare.

DIRECŢIA DE STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ7 7
DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta Ioana Petrache
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SERVICIUL STRATEGII Ş l PROGRAM E DE DEZVOLTARE DURABILĂ

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de 
iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotarare prin care se solicită 
împuternicirea unui membru al Consiliului Local Sector 3 în vederea demarării procedurii de 
înfrăţire cu Arondismentul 9, Paris, Franţa

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă

-  Proiectul expunerii de motive

~ Proiectul de hotărâre

fir
Direcţia Strategii şyProgfâir e de Dezvoltare Durabila


