
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 640/23.11.2021 
privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliul General al Municipiului București de a încheia un 

Acord de parteneriat între Centrul Cultural European Sector 6 și Biblioteca Metropolitană București 
 
 Văzând adresele Bibliotecii Metropolitane București nr. 2411/06.05.2021 și                       
nr. 5010/2021, înregistrate la Primăria Sectorului 6 cu nr. 26440/2021 și nr. 40019/2021,  Referatul 
de aprobare al consilierului local Mihaela Ana Maria Ștefan, Nota de fundamentare a Viceprimarului 
Sectorului 6 nr. ................... și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. ……/……………, 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Sectorului  6        
nr. …....și nr. .........;         

Ţinând seama de prevederile art. 8 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind 
bibliotecile, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,                  
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art. 166 alin. (2) lit. l) și lit. s),         
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind                  
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

 HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă 

de a încheia un Acord de parteneriat între Centrul Cultural European Sector 6 și Biblioteca 
Metropolitană București, în scopul finanțării lucrărilor de investiții și cheltuielilor materiale necesare 
pentru modernizarea filialelor din Sectorul 6 ale Bibliotecii Metropolitane București. 

(2) Se împuternicește Directorul Centrului Cultural European Sector 6 să semneze Acordul 
de parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, după obținerea împuternicirii Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti. 

Art. 2. Finanțarea lucrărilor de investiții și a cheltuielilor materiale se va face de la bugetul 
local al Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, în limita sumei maxime                    
de 130.000 lei.   

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Directorul Centrului Cultural European Sector 6 vor duce 
la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare 
 

 

 Ţinând cont de prevederile art. 166 alin. (2) lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Consiliile Locale ale 
Sectoarelor Municipiului București hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri 
sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local; 
 În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind 
bibliotecile: Consiliile locale ale sectoarelor pot finanţa programe culturale, lucrări 
de investiţii şi cheltuieli materiale pentru filialele aflate pe teritoriul sectorului 
respective. 
 Potrivit adresei numărul 2411/06.05.2021 de la Biblioteca Metropolitană către 
Primăria Sectorului 6 prin care conducerea BMB solicită sprijin pentru modernizarea 
filialelor BMB de pe raza sectorului 6 cu:  

 Renovare 
 Dotare cu echipamente IT 
 Dotare cu mobilier 
 Amenajare spaţii verzi din jurul filialelor 
 Plasarea unor indicatori stradali/semnalizare localizare biblioteci 
 Donaţie carte 

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. l) și 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, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului București a împuternicirii exprese de a încheia un Acord de parteneriat 
în vederea asocierii/cooperarii dintre Centrul Cultural European Sector 6 și Biblioteca 
Metropolitană București. 
 

 

 

CONSILIER LOCAL, 

Mihaela Ana Maria Ștefan 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 
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 



 

 

 

 

    SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

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 
Nr......../23.11.2021 
                           

 

 

Nota de fundamentare 
Privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru finanţarea unor cheltuieli 
aferente secţiunii de funcţionare și dezvoltare pentru cele 4 sedii ale Bibliotecii 

Metropolitate București localizate pe raza sectorului 6 
 

 
Ţinând cont de prevederile art. 166 alin. 2 lit. s) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările si completările ulterioare unde: Consiliile Locale ale Sectoarelor Municipiului 
București hotărăsc, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 
cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării 
în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 
 
Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. 2 din legea 334/2002 privind bibliotecile unde :  
Consiliile locale ale sectoarelor pot finanţa programe culturale, lucrări de investiţii şi 
cheltuieli materiale pentru filialele aflate pe teritoriul sectorului respectiv. 
 
Potrivit adresei nr. 2411/06.05.2021 de la Biblioteca Metropolitană către Primăria      
Sectorului 6 prin care conducerea BMB solicită sprijin pentru modernizarea filialelor BMB de 
pe raza sectorului 6 cu: 
 

 Renovare 
 Dotare cu echipamente IT 
 Dotare cu mobilier 
 Amenajare spaţii verzi din jurul filialelor 
 Plasarea unor indicatori stradali/semnalizare localizare biblioteci 
 Donaţie carte  

 
Faţă de cele de mai sus, propunem Consiliului Local al Sectorului 6 București, alocarea unei 
sume de 130.000 de ron pentru realizarea obiectivelor de mai sus. Suma va fi alocată din 
bugetul Centrul Cultural European care va fi și partenerul BMB în realizarea investiţiilor. 



 

 

 

 

Descrierea situaţiei actuale: 
 
Conform art. 25 din Legea 334/2002 
 
Biblioteca Metropolitană Bucureşti exercită funcţia de bibliotecă municipală pentru 
Bucureşti şi de bibliotecă judeţeană pentru judeţul Ilfov, având următorul obiect de 
activitate: 
 
a) colecţionează şi achiziţionează toate categoriile de documente necesare organizării 
activităţii de lectură, informare, documentare şi educaţie permanentă în toate sectoarele 
Capitalei, prin filiale şi biblioteci mobile; 
 
b) elaborează şi editează Bibliografia retrospectivă şi curentă a muncipiului Bucureşti, alte 
publicaţii de specialitate, alcătuieşte baze de date şi asigură servicii de informare 
comunitară; 
 
c) colecţionează, conservă şi valorifică fondul de documente specifice cu scopul protejării 
patrimoniului culturii scrise a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov. 
 
În acest moment pe raza Sectorului 6 funcţionează 4 filiale ale BMB: 
 

 Biblioteca Mihai Eminescu- 061612 Bucureşti, Sectorul 6: Al. Valea Prahovei, Nr. 3 
 Biblioteca Nicolae Labis -061441, Bucureşti, Sectorul 6: Str. Braşov, Nr. 14 
 Biblioteca Nichita Stanescu- 060332, Bucureşti, Sector 6: Calea Crângaşi, Nr. 19, Bl. 11B 
 Biblioteca George Toparceanu -060923, Bucureşti, Sectorul 6: Str. Veteranilor, Nr. 7-9, 

Bloc 6, Parter 
 
Fondurile bugetare alocate activităţii BMB conform Bugetului Primăriei Bucuresti pentru 
2021 este de 12.036 mii ron din care 11.685 mii ron merg către cheltuieli cu salarii și 
funcţionare, după cum se poate observa instituţia nu a primit fonduri nici măcar pentru 
dezvoltarea colecţiilor din patrimoniu deși conform Legii 334/2002  
 
Art. 40 
 
Alin. 11. Bibliotecile publice sunt obligate să îşi dezvolte colecţiile de documente, prin 
achiziţionarea de titluri din producţia editorială curentă, precum şi prin completarea 
retrospectivă 
 
Alin. 12. Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecile publice trebuie să fie de minimum 50 
de documente specifice la 1.000 de locuitori. 
 
Alin. 13. Colecţia din biblioteca publică trebuie să asigure cel puţin un document specific pe 
cap de locuitor. 



 

 

 

 

Iar la Art. 41  
 

(1) Colecţiile bibliotecilor se constituie şi se dezvoltă prin transfer, schimb interbibliotecar 
naţional şi internaţional, donaţii, legate şi sponsorizări, precum şi prin achiziţionarea 
unor servicii culturale de bibliotecă, respectiv achiziţionarea de documente specifice, 
publicaţii, cărţi vechi şi din producţia editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de 
suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării 
eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii. 

 
(2) Dotările se asigură prin alocarea resurselor financiare necesare de către autorităţile 

finanţatoare. 

 
Situaţia financiară de la PMB, justifică într-o anumită măsura lipsa bugetului pentru investiţii 
sau dezvoltarea colecţiilor, dar pentru că avem cadru legal și pentru că Sectorul 6 duce lipsă 
de spaţii dedicate culturii, găsesc oportun ca Primăria Sectorului 6 să susţină în limita 
fondurilor disponibile activitatea și buna funcţionare a filialelor BMB din Sectorul 6. 
 
Principii de bază și finalitatea 
 
Principiile de bază sunt: 
 

a) Principiul legalităţii actelor consacrate de art. 80 din Legea 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă, în sensul că actele autorităţilor administraţiei 
publice se adoptă sau se emit pentru reglementarea unei activităţi de interes local, 
în limitele stabilite prin constituţie și prin lege și numai în domeniile în care acestea 
au atribuţii legale. 

b)  Principiul subordonării faţă de actele de nivel superior. 
c)  Principiul satisfacerii interesului public. 
d)  Principiul adaptabilităţii. 

 
Efectele/consecinţele în raport cu obiectul reglementării 
 
Adoptarea proiectului conduce la : 

 Renovarea spaţiilor unde funcţionează filialele BMB de pe raza sectorului 6. Spaţiile 
vor fi igienizate, mobilierul va fi refăcut, vom asigura spaţii de lectură , toate generând 
o nouă experienţă pentru persoanele care accesează serviciile de bibliotecă. 

 Noile echipamente IT vor facilita accesul la informaţie la tineri și adulţi care altfel nu ar 
putea beneficia de astfel de soluţii. Vom îmbunătăţii astfel accesul elevilor cu 
posibilităţi materiale reduse la instrumente electronice de învăţare, vom asigura 
categoriei de tineri denumite NEET (tineri care nu sunt încadraţi profesional și nu 
urmează niciun program educaţional sau de formare.) 



 

 

 

 

 
 Acces la educaţie privind creșterea competenţelor digitale, adulţii în căutarea unui loc 

de muncă pot accesa platforme de recrutare, ușurând astfel reintegrarea lor în 
câmpul muncii. 

 O dată renovate filiale BMB de pe raza sectorului 6 vor deveni adevărate centre 
comunitare care vor susţine dezvoltarea sentimentului de aparteneţă comunitară. 

 
Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare 
 
Proiectul se va realiza prin alocarea de fonduri pe baza protocoalelor încheiate cu BMB după 
obţinerea împuternicirii din partea Consiliului General al Municipiului București. 
Pentru considerentele de mai sus, supun aprobării Primarului Sectorului 6 alocarea de 
fonduri din bugetul local pentru finanţarea unor cheltuieli aferente secţiunii de funcţionare 
și dezvoltare pentru cele 4 sedii ale Bibliotecii Metropolitate București localizate pe raza 
sectorului 6, suma estimată fiind de 130.000 mii lei. 
 
 
  

 
 

Viceprimar 2  
al Sectorului 6, 

 
Ștefan Mihaela Ana Maria 

 


