PUNCTUL NR. 20

HOTARARE

pentru aprobarea depunerii candidaturii municipiului Bucure§ti
Tn vederea obtinerii titlului de Capitala Cuiturala Europeana Tn anul 2021
Avand Tn vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului
Bucure§ti §i raportui comun de specialitate al Directiei Generale Dezvoltare si Investitii
si Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti -ARCUB;
Vazand raportui Comisiei Tnvatamant, cultura, culte si sport §i avizul Comisiei
juridice §i de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure§ti;
Tn temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) §i art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administrate publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

Art.1 Se aproba depunerea candidaturii municipiului Bucuresti Tn vederea
obtinerii titlului de Capitala Culturala Europeana Tn anul 2021.
Art.2 Se Tmputernice§te Primarul General al Municipiului Bucure§ti sa semneze
pentru §i Tn numele municipiului Bucure§ti toate documentele necesare depunerii
candidaturii mentionate la art. 1.
Art.3 Se desemneaza Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucure§ti ARCUB, ca institute autorizata sa Tntreprinda toate demersurile pentru depunerea
candidaturii municipiului Bucure§ti la titlul de Capitala Cuturala. Europeana Tn anul 2021.
Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucure§ti §i Centrul de Proiecte Culturale Europene -ARCUB vor aduce la
Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Aceasta hotarare a fost adoptata Tn §edinta
Municipiului Bucurefti din data de

PRESEDINTE DE SEDINlA

a Consiliului General al

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI
Tudor Toma

?;
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»
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RAPORT DE SPECIALITATE

In anul 2021 exista oportunitatea ca Municipiul Bucuresti sa poata fi ales drept Capitala
culturala Europeana. Competitia nationala pentru alegerea orasului ce va reprezenta Romania se
deschide in 2015. Au anuntat deja intentia de a participa la aceasta competitie orasele Cluj-Napoca,
Timisoara, lasi, Craiova, Arad. Unele dintre ele au inceput deja primele pregatiri. Urmatoarea sansa a
Romaniei de a avea o Capitala Culturala Europeana va veni abia peste alti 15 ani.
Evenimentul "Capitala Culturala Europeana" este deja considerat unul de natura sa schirn.be cu
totul viata unui oras si sa-i marcheze viitorul. Procesul de accedere la titlul de Capitala Culturala
Europeana incepe cu 6 ani inainte si este in primul rand un proces de schimbare pentru oras, pentru
imaginea lui, pentru infrastractura sa, pentru sectoral sau cultural si pentru cetateni, iar aceste
schimbari au de obicei efecte pozitive durabile, timp de multi ani dupa ce Anul Capitalei Culturale s-a
incheiat.
Studiile realizate cu privire la dezvoltarea oraselor care au fost Capitale Culturale Europene au
concluzionat ca printre beneficii se numara urmatoarele:
•

Cresterea turismului cu in medie 12% in anul respectiv si ulterior - 10 milioane de oameni au
participat la eel putin un eveniment cultural la Liverpool in 2008 si toti copiii din oras au luat
parte la eel putin o activitate de acest tip'pe parcursul anului;
• Cresterea venitului regional - 200 de proiecte culturale s-au desfasurat la Linz in 2009,
generand 7700 de evenimente implicand 5000 de artisti, ceea ce a dus la cresterea venitului
regional cu 8.4 milioane de euro;
• Creterea venitului orasului - Studiile realizate dupa Lille - Capitala Culturala Europeana m
2004 au demonstrat ca fiecare euro cheltuit din bani publici a generat intre 8 si 10 euro
castiguri pentru oras, marturie puternica in favoarea potentialului investitiei in cultura;
• Relansarea imaginii orasului - 12.000 de articole au aparut in presa din toata lumea despre
Liverpool in 2008. 25.000 de rapoarte media au mentionat Linz in 2009. Orase mai mici, ca
Sibiu (CCE in 2007) sau Pecs (CCE in 2010) au subliniat ca evenimentul le-a pus pe harta
europeana;
• Refacerea infrastructurii culturale - Spatii culturale noi sau renovate realizate in pregatirea
Capitalei Culturale Europene raman parte din infrastructura orasului, ceea ce il -face mai
atractiv, atat pentru rezidenti cat si pentru turisti. S-a demonstrat ca aceasta are efecte benefice
si asupra economiei locale;
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Coeziunea sociala - Anul Capitalei Culturale e un moment ce aduce laolalta toate comunitatile
din oras. La Bruxelles, Parada Zinneke inaugurata in 2000, anul in care orasul a fost Capitals.
Culturala Europeans, are loc in continuare o data la doi ani i mobilizeaza. toate organizatiile
socio- culturale, aducand laolalta diferitele cartiere ale orasului.
Cooperarea 'cetateni-autoritati - Antwerp, Capitals Culturala Europeans, in 1993 a initiat o
larga consultare a sectorului cultural, generand idei de implicare a oamenilor si de dialog rntre
ei si politicieni. Numerosi participanti au considerat evenimentul o oporrunitate de
unbunatatire a dialogului si cooperarii dintre operatorii culturali si autoritatile locale, precum si
dintre operatorii culturali si cetateni.
Solidaritatea reprezentantilor politici ai orasului - Un beneficiu conex, poate neasteptat,
este sansa de solidarizare a reprezentantilor politici din Consiliul General al Primariei
Bucuresti in jurul unui obiectiv important pentru oras, o posibilitate ca administratia sa
demonstreze ca are in grija sa, mai presus de orice, interesul orasului. In acest sens, liderii
partidelor politice din judetul Timisoara de exemplu, au semnat deja impreuna la inceputul
acestui an o Declaratie de sustinere a proiectului comunitar Timisoara — Capitals. Europeans, a
Culturii.
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REFERAT DE SPEdLITATE

•In anul 2021 exists oportunitatea ca Municipiul Bucuresti sa poata fi ales drept Capitals.
culturala Europeana. Cofnpetitia nationals, pentru alegerea orasului ce va reprezenta Romania se
deschide in 2015. Au aniintat deja intentia de a participa la aceasta competitie orasele Cluj-Napoca,
Timisoara, lasi, Craiova^ Arad. Unele dintre ele au inceput deja primele pregatiri. UrmStoarea sansa a
Romaniei de a avea o Capitals. Culturala Europeana va veni abia peste alti 15 ani.
Evenimentul "Capitala Culturala Europeans." este deja considerat unul de natura sa schimbe
cu totul viata unui eras si sa-i marcheze viitoral, Procesul de accedere la titlul de Capitala Culturala
Europeana incepe cii 6 ani inainte si este m primul rand un proces de schimbare pentru oras, pentru
imaginea lui, pentru infrastructura sa, pentru sectorul sau cultural si pentru cetateni, iar aceste
schimbari au de ob|cei efecte pozitive durabile, timp de multi ani dupa ce Anul Capitalei Culturale saincheiat.
;
Studiile realizate cu privire la dezvoltarea ora§elor care au fost Capitale Culturale Europene
au concluzionat ea printre beneficii se numara. urmatoarele:
•

Cresterfea turismului cu in medie 12% in anul respectiv §i ulterior - 10 milioane de oameni
au participat la eel putin un eveniment cultural la Liverpool in 2008 si toti copiii din oras au
luat parte la eel putin o activitate de acest tip pe parcursul anului;
• Crestferea venitului regional - 200 de proiecte culturale s-au desfasurat la Linz in 2009,
generand 7700 de evenimente implicand 5000 de artisti, ceea ce a dus la cresterea venitului
regional cu 8.4 milioane de euro;
• Cresterea venitului orasului - Studiile realizate dupa Lille - Capitala Culturala. Europeana
rn 2004 au demonstrat ca fiecare euro cheltuit din bani publici a generat Intre 8 si 10 euro
castiguri pentru oras: marturie puternica. in favoarea potentialului investitiei in cultura;
• Relansarea imaginii orasului - 12.000 de articole au aparut in presa din toata lumea despre
Liverpqol in 2008. 25.000 de rapoarte media au mentionat Linz in 2009. Orase mai mici, ca
Sibiu (CCE in 2007): sau Pecs (CCE in 2010) au sublin|at ca. evenimentul le-a pus pe harta
europeana;
« Refacerea infrastructurii culturale - Spatii culturale noi sau renovate realizate in pregatirea
Capitalei Culturale Europene raman parte din infrastructura orasului, ceea ce il face mai
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atractiv, atat pentru rezidenti cat si pentru turisti. S-a demonstrat ca aceasta are efecte
benefice si asupra economiei locale;
Coeziunea sociala - Anul Capitalei Culturale e un moment ce aduce laolalta toate
comunitatile din oras. La Bruxelles, Parada Zinneke inauguratS in 2000, anul in care orasul a
fost Capitals CulturalS Europeans,- are loc in continuare o data la doi ani si mobilizeaza toate
organizatiile socio- (fulturale, aducand laolaltS diferitele cartiere ale orasului.
Cooperareaxetaieni-autoritati - Antwerp, Capitals. CulturalS Europeans in-1993 a initiat o
larga consultare a sectorului cultural, generand idei de implicare a oamenilor si de dialog intre
ei si politicieni.j/Numerosi participanti au considerat evenimentul o qportunitate de
imbunStStire a dialogului si cooperarii dintre operatorii culrurali si autoritStile locale, precum
si dintre operatorfi culturali si cetateni.
/
Solidaritatea r^prezentantilor politic! ai orasului - Un beneficiu conex, poate neasteptat,
este sansa de ,/solidarizare a reprezentantilor politici din Consiliul General al PrimSriei
Bucuresti in jjirul unui obiectiv important pentru oras, o posibilitate ca administratia sa
demonstreze ea are in grija sa, mai presus de orice, interesul orasului. In acest sens, liderii
partidelor poldtice .din judetul Timisoara de exemplu, au semnat deja impreuna la inceputul
acestui an o Jpeclaratie de sustinere a proiectului comunitar Timisoara - Capitals Europeana a
Culturii. /
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