
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 659/14.12.2021 

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local Sector 6 de către Consiliul General al 
Municipiului București în vederea încheierii unui Protocol de cooperare între Sectorul 6 al 

Municipiului București și Baroul București  
 
 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ nr. ……………, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6; 
       Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al Sectorului 6, nr. ……. și 
nr…..;  
  Ținând cont de prevederile: 
 - dispozițiilor art. 71 și următoarele din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat; 
 - dispozițiilor art. 35 și următoarele din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în 
materie civilă, aprobată prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare; 
        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
     
             Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 
Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un Protocol de cooperare între Sectorul 6 al 
Municipiului București și Baroul București pentru asigurarea accesului la justiție, inclusiv în materia 
ajutorului public extrajudiciar în materie civilă, prin facilitarea acordării de asistență extrajudiciară 
cetățenilor Sectorului 6, prin avocat, la sediul primăriei. 
             Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze, după obținerea împuternicirii 
exprese a Consiliului General al Municipiului București, Protocolul de cooperare cu Baroul 
București, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege.    

INIȚIATOR PROIECT, 
PRIMAR 

CIPRIAN CIUCU 

   AVIZEAZĂ 
             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 
Secretarul general al Sectorului 6, 

Demirel Spiridon 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

 
                                   CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 

 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

 

         Pentru realizarea în comun a unor acţiuni de interes public local referitoare la 

serviciile de asigurare a consultanţei juridice gratuite pentru cetăţenii Sectorului 6, 

municipiul București, și ţinând cont de actele normative care reglementează  ajutorul 

public judiciar în materie civilă și organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, îmi 

exprim intenţia privind stabilirea unei cooperări interinstituţionale cu Baroul 

București și susţin obţinerea acordului Consiliului General al Municipiului București 

pentru împuternicirea expresă de a încheia un Protocol de cooperare pentru 

asigurarea accesului la justiţie, inclusiv în materia ajutorului public extrajudiciar în 

materie civilă, prin facilitatrea acordării de asistenţă extrajudiciară cetăţenilor 

Sectorului 6 prin avocat la sediul primăriei. 

            Pentru considerentele expuse, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului 

Local al Sectorului 6, proiectul de hotârâre privind solicitarea împuternicirii exprese 

a Consiliului Local Sector 6 de către Consiliul General al Municipiului București în 

vederea încheierii unui Protocol de cooperare între Sectorul 6 al Municipiului 

București și Baroul București.  

 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 



 

 

Nr. 2076/14 .12.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local Sector 6 de către Consiliul 

General al Municipiului București în vederea încheierii unui Protocol de cooperare 

între Sectorul 6 al Municipiului București și Baroul București  

 

 

 Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării 

considerentelor și circumstanţelor de natură juridică, reţinem următoarele: 

 

- art. 166 alin. (2) lit. s) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

- art. 71 și următoarele din legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 

profesiei de avocat; 

- Referatul de aprobare al primarului Sectorului 6 al municipiului București; 

 

             Prin urmare, solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă de a încheia un Protocol de cooperare între Sectorul 6 al 

Municipiului București și Baroul București pentru asigurarea accesului la justiţie, 

inclusiv în materia ajutorului public extrajudiciar în materie civilă, prin facilitatrea 

acordării de asistenţă extrajudiciară cetăţenilor Sectorului 6 prin avocat la sediul 

primărieise încadrează în prevederile legale, astfel că propunem prezentul proiect 

pentru analiza, dezbaterea și aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6, 

municipiul București. 

 

 
CONSILIER JURIDIC, 

 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

PROTOCOL DE COOPERARE 

 

Prezentul protocol s-a încheiat între: 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 147-149, 
sector 6, tel. 0376.204.319, fax 0376.204.446,  e-mail: prim6@primărie6.ro, cod fiscal       , având cont    
nr. ……………… deschis la Trezoreria Sectorului 6, reprezentată legal prin Domnul Ciprian Ciucu în 
calitate de Primar, ca instituție inițiatoare denumită în continuare ”Primărie”, pe de o parte. 

ȘI 

BAROUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, str. Dr. Dumitru Râureanu nr. 3, sector 5, 
tel/fax:021/315438, cod fiscal 4283155, având cont nr. RO63RNCB0080005630040001 deschis BCR 
sucursala Lipscani bic. RNCBROBU, reprezentat prin , în calitate  de 
Decan, ca instituție parteneră, denumită în continuare ”Baroul”, pe de altă parte. 

Preambul 

 

 Având în vedere: 

a) Importanța cooperării între cele două instituții, al căror deziderat comun este asigurarea 
respectării dreptului la apărare al cetățenilor, conform art. 24 alin. (1) din Constituția României; 

b) Dispozițiile art. 71 și următoarele din Legea nr. 53/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat; 

c) Dispozițiile art. 35 și următoarele din Ordonanța de Urgență nr. 51/2008 privind ajutorul public 
judiciar în materie civilă, aprobată prin Legea nr. 193/2008, 

am convenit să încheiem prezentul protocol cu respectarea următoarelor clauze: 

 

I. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

1.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie colaborarea dintre părți pentru asigurarea 
accesului la justiție, inclusiv în materia ajutorului public extrajudiciar în materia civilă, prin 
facilitarea acordării de asistență extrajudiciară prin avocat la sediul Primăriei. 

1.2. Aspectele vizate de aceasta se referă la: 

a) Implementarea unui sistem de cooperare prin desemnarea unor avocați, înscriși în cadrul 
Registrului de Asistență Judiciară din cadrul Baroului București, în vederea acordării  de 
asistență extrajudiciară, respectiv, acordarea de consultații, formularea de cereri, petiții, 
sesizări, inițierea altor asemenea demersuri legale, precum și reprezentarea în fața unor 
autorități sau instituții publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuții jurisdicționale, în 
vederea realizării unor drepturi sau interese legitime. 



b) Punerea la dispoziție de către Primărie, a unui spațiu adecvat acordării de asistență 
extrajudiciară prin avocat persoanelor care pot beneficia de acestea, în condițiile legii. 

 

II. DURATA PROTOCOLULUI 

 

2.1. Protocolul de cooperare intră în vigoare la data semnării sale și este valabil 1 an. 

2.2. Protocolul de cooperare poate fi prelungit prin încheierea unui Act adițional semnat, 
ștampilat și datat de către ambele părți. 

2.3. Protocolul de cooperare poate fi reziliat unilateral în orice moment de către oricare 
dintre părți, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, fără a fi necesară  o justificare în acest 
sens. 

 

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

3.1 BAROUL BUCUREȘTI 

a) Informează avocații membri despre implementarea prezentului protocol, prin mijloacele specific de 
informare; 

b) Comunică Primăriei lista avocaților înscriși în Registrul de Asistență Judiciară care și-au manifestat 
disponibilitatea de a acorde asistență extrajudiciară prin avocat persoanelor care pot beneficia de 
aceasta, în condițiile legii; 

 c) Colaborează cu Primăria pentru asigurarea formularisticii necesare plății onorariilor pentru avocați 
care acordă asistență extrajudiciară, în condițiile reglementate prin Protocolul încheiat între Ministerul 
Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din Romania. 

3.2.PRIMĂRIA SECTORULUI 6: 

a) Informează cetățenii despre implementarea prezentului protocol, prin mijloacele specifice de 
informare; 

b) Pune la dispoziție un spațiu adecvat acordorii de asistență extrajudiciară prin avocat persoanelor care 
pot beneficia de aceasta, în condițiile legii. 

c) Colaborează cu Baroul pentru asigurarea formularisticii necesare plății onorariilor pentru avocații 
care acordă asistența extrajudiciară, în condițiile reglementate prin Protocolul încheiat între Ministerul 
Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România. 

 

IV. REZILIEREA/ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE 

 

4.1.Rezilierea/încetarea protocolului de cooperare intervine în următoarele situații: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat prezentul Protocol; 



b) rezilierea intervine în cazul neîndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor prevăzute mai 
sus, prin transmiterea unei notificări scrise părții în culpă cu 15 zile calendaristice înainte; 

c) în caz de forță majoră; 

d) prin acordul părților; 

e) cazul prevăzut de Cap. II, art. 2.3. 

 

V. COMUNICĂRI 

5.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmis 
în scris. 

5.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 

5.3. Comunicările între părți se pot face prin: scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax și/sau 
e-mail. 

5.4. În situația în care una dintre părțile semnatare ale prezentului protocol își schimbă  datele de contact 
și/sau sediul, este obligată să aducă la cunoștință celeilalte părți noile modificări în termen de 5 zile 
calendaristice de la data modificării. 

5.5. Comunicările vor fi transmise părții în cauză în următoarea adresă: 

Pentru    Baroul București 

    Adresa: București, STR. Dumitru Răureanu nr. 3, sector 5 

    Tel:021/3154538 

    e-mail: secretariat@baroul-bucurest.ro 

Pentru    SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

    Adresa: Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6. 

    Tel. 0376.204.319/Fax. 0376.204.446 

    e-mail primatie6@primarie6.ro 

 

 

 

VI. FORȚA MJAORĂ 

6.1. Forța majoră este constatată de către instituțiile abilitate ale statului și de către părțile 
contractante. 

6.2. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 
protocol de cooperare, pe toată perioada în care acesta acționează. 



6.3. Îndeplinirea protocolului de cooperare va fi suspendată în perioada de acțiune a forței 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acestora. 

6.4. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat, fără a 
depăși un termen de 7 zile calendaristice, și în mod complet, producerea acesteia, și de a lua 
orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 

6.5. În situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile calendaristice, 
prezentul protocol de cooperare se reziliază deplin drept. 

 

VII. LITIGII 

7.1. Toate litigiile care ar putea apărea între părțile semnatare ale prezentului protocol de 
cooperare vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

7.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată 
competente. 

VIII. CLAUZE FINALE 

 8.1 Completările și modificările la prezentul protocol de cooperare se vor face numai prin 
încheierea de Acte adiționale, datate, semnate și ștampilate de către ambele părți. 

 

 Prezentul protocol de cooperare, a fost încheiat astăzi, ………, în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 BAROUL BUCUREȘTI                  SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 Decan               PRIMAR, 

                CIPRIAN CIUCU 

 

 

 

 

 

  


