
PROIECT 
privind adoptarea Strategiei culturale a Sectorului 2, București 

  
Propunere privind  aprobarea Strategiei culturale a Sectorului 2, București 
  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin. (6), art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) lit. k și art. 115, 
alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind transparența decizională 
în administrația publică. 

Cu referire și la HCGMB nr 152/2.08.2016 privind aprobarea Strategiei culturale a 
Municipiului București 

  
  
Având în vedere expunerea de motive de mai jos, solicităm aprobarea 

următoarelor: 
  

Art.1 Exprimarea acordului  Consiliului Local al sectorului 2, față de temele strategice 
și obiectivele prioritare în domeniul culturii, cuprinse în Strategia culturală a Municipiului 
București, aprobată de Consiliul General al Municipiului București. 

Art.2 În termen de maximum 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va crea un 
grup de lucru format din consilierii locali din Comisia pentru învățământ, cultură, sport, 
culte, minorități, probleme de tineret și relația cu societatea civilă ai Primăriei sectorului 2, 
un reprezentant al Primăriei Generale (dintre consilierii pe cultură) și câte un reprezentant 
al principalelor instituții de cultură, fie publice fie organizații private/independente care 
activează în sectorul 2. Acest grup de lucru va propune, plecând de la temele strategice și 
obiectivele prioritare stabilite de Strategia Culturală a Municipiului București, prioritățile și 
planul de acțiuni specifice sectorului 2. 

Art.3 Punerea în practică a Strategiei Culturale a sectorului 2 se va face prin hotărâri 
ulterioare ale Consiliului Local sector 2. 
  
  
  

De avizat, 
Conform art.117, lit. a)   din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 
 
 
 



 
 

Expunere de motive 
  

 Deși Bucureștiul nu a fost ales Capitala Culturală Europeană pentru anul 2021, trebuie 
preluată o parte însemnată din proiectul întocmit în această idee - și avută în vedere în 
noua strategie, atât a capitalei cât și a sectoarelor. 
 Un argument îl constituie studiile realizate în ultimii circa doi ani, studii care au arătat 
dezvoltarea neunitară din punct de vedere cultural a capitalei și limitarea accesului la 
cultură a unor largi categorii sociale. În plus, majoritatea evenimentelor culturale, precum 
și infrastructura culturală se află în centrul orașului, creând astfel o relație dezechilibrată 
între centru și periferie, aceasta fiind una dintre temele principale ale Strategiei (studiile 
realizate se află pe site-ul creat special pentru această strategie - 
http://strategiaculturalabucuresti.ro/) 
 
Strategia Culturală a Municipiului București a fost adoptată în unanimitate în Consiliul 
General al Municipiului București luni 1 august 2016 și, chiar de va suferi acum modificări 
importante, sperăm să poată fi implementată la nivel de Primărie Generală. În măsura în 
care acest lucru se va realiza (chiar dacă Bucureștiul nu a devenit Capitala Culturală), în 
acord cu această strategie, avem în vedere ca în Sectorul 2 să lucrăm în special la 
ridicarea nivelului cultural și educațional al periferiei. În acest sens, propunem contactul 
permanent între consilierii culturali ai tuturor sectoarelor și cei ai Primăriei Generale în 
vederea și conlucrarea lor constantă, pentru micșorarea dezechilibrelor culturale 
existente între periferie și centru.  
Adoptarea Strategiei Culturale a Municipiului București și adoptarea unor Strategii de 
Sector complementare și în acelasi timp specifice, va duce la o mai strânsă colaborare 
între Primăria Sectorului 2  și cea Generală, pentru și în interesul cetățenilor. 
În strategia culturală a sectorului 2, se va avea în vedere și protejarea activă a 
patrimoniului cultural, a monumentelor arhitecturale și/sau istorice, cum ar fi:  Mănăstirea 
Mărcuța, Parcul Ioanid, Grădina Icoanei, Palatul Grigore Ghica-Tei, etc. 
  
 În sectorul 2 își au adresa mai multe organizații culturale - publice sau private. Ne 
propunem ca într-o lună de la aprobarea proiectului, să se identifice toate instituțiile 
culturale în funcțiune în acest moment (de stat sau independente) precum și grupurile 
independente de artiști care își aduc contribuția culturală și artistică în spațiul sectorului 
nostru. După această acțiune, vor trebui contactate cele mai serioase și active dintre 
acestea, pentru discuții și consultări în căutarea unor căi de conlucrare a acestora cu 
Primăria Sectorului 2, în scopurile menționate mai sus. 
  
Dintre instituțiile de cultură existente în sectorul 2 menționăm, într-o listă incompletă, 
(poate, într-o măsură, neactualizată), numele unora dintre acestea: Compania Teatrul 
Inexistent, Teatrul de Artă, Centrul Cultural Eminescu, Funky Citizens (spațiul 

Colibri), HART Gallery, Dianei 4,Teatrul de vară Mihai Eminescu, Teatrul MACAZ, Teatrul 
Metropolis, Teatrul Montage, Biblioteca Metropolitană București-Filiala B.P.Hașdeu, 
Biblioteca Alexandru Odobescu, Biblioteca Cervantes, Biblioteca Costache Negruzzi, 
Biblioteca de Știinte Politice, Biblioteca Dimitrie Cantemir, Biblioteca Lucian Blaga, 

http://strategiaculturalabucuresti.ro/


Galeria de Artă "Ioana Popa", Muzeul Național al Pompierilor, Muzeul Memorial C.I. și 
C.C. Nottara, Colecția Muzeală a Episcopiei Armeano-Gregoriene, Muzeul de Artă 
"Vasile Grigore-pictor și colecționar", Muzeul Theodor Pallady. 
  
De asemenea, credem că, în construirea strategiei culturale a Sectorului 2, ar trebui avută 
în vedere inițierea unor contacte urmate de legături strînse cu centrele culturale străine 
ce-și au sediul în sectorul nostru, cum ar fi Goethe-Institut Bukarest, Institutul Francez, 
Casa de Cultură Friederich Schiller, Forumul Austriac etc. 
 

Consilierii USB/USR în Consiliul Local Sector 2 

 


