
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 135/13.05.2022 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 
pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6  de a hotărî cu privire la 
asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București, Municipiul București, Sectorul 1 al 
Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului 

București, Sectorul 5 al Municipiului București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și 
extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) 

și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, 
fluidizării traficului și reducerii poluării” 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 

specialitate al Direcției Fonduri Externe nr. ..............., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr.......... 
și nr.........; 
 Luând în considerare prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență aprobat de 
către Comisia Europeană la data de 27.09.2021 și de către Consiliul Uniunii Europene la data de 
28.10.2021; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Ghidului Specific pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 
– Fondul Local; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 
de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (3) lit. f) şi art. 166 alin. (2) lit. r) și alin. (3),                 
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 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă 
a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al 
Municipiului București, Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 
al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului 
București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare 
inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de 
transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii 
poluării”. 

Art. 2. (1) Se aprobă asocierea și Acordul de parteneriat dintre Sectorul 6 al 
Municipiului București, Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 
al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului 
București, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  (2) Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze 
Acordul de parteneriat și să efectueze toate operațiunile în vederea derulării acestuia. 

  (3) Valoarea proiectului ce îi revine Sectorului 6 al Municipiului București este de 
6.054.921 lei fără TVA, din care suma eligibilă este 4.922.700 lei. 

  (4) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce revin Sectorului 6 se vor asigura din 
bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în valoare de  1.132.221 lei. 

 Art. 3. Se aprobă depunerea cererii de finanțare cu titlul „Modernizarea și extinderea 
sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea 
vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și 
reducerii poluării” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10. 

Art. 4. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul ”Modernizarea și 
extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și 
prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării 
traficului și reducerii poluării”, în valoare de 29.536.200 lei fără TVA. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării sau plății ulterioare a cheltuielor din instrumente structurale. 

Art. 6. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției (prevăzută în Anexa 3) și 
Descrierea sumară a investiției (prevăzută în Anexa 2) la prezenta hotărâre. 

Art. 7. Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 
nr. 108/18.04.2022 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 
pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6  de a hotărî cu privire la 
asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București, Primăria Municipiului București, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), 
Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 3 al 
Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului 
București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare 
inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport 
public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”. 

Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6 prin direcțiile și instituțiile publice implicate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

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

Art. 9.  Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 

           

INIȚIATOR PROIECT                                                                  AVIZEAZĂ 
          PRIMAR,                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
    CIPRIAN CIUCU                                                                din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                       Demirel Spiridon 
 

                   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6  de a hotărî cu privire la 

asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București, Municipiul București, Sectorul 1 al 

Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului 

București, Sectorul 5 al Municipiului București pentru realizarea proiectului 

„Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă 

(Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de 

transport public, în vederea creșterii siguranţei rutiere, fluidizării traficului și 

reducerii poluării” 

 

În vederea unei planificări durabile integrate la nivelul Sectorului 6, sunt 

necesare măsuri ample ce au în vedere îmbunătăţirea calităţii vieţii prin dezvoltarea, 

crearea, modernizarea sau extinderea unor sisteme de transport inteligente, care să 

răspundă nevoilor actuale ale cetăţenilor, dar și pentru asigurarea unui nivel de trai 

ridicat, în concordanţă cu Programul integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 

pentru perioada 2021-2030, aprobat de Consiliul General al Municipiului București 

prin H.C.G.M.B. nr. 437/26.11.2021. 

Municipiul București se confruntă cu provocări legate de creșterea urbană și 

creșterea cererii de transport. Creșterea în centrele urbane face ca mobilitatea să fie 

o problemă dificilă, având în vedere că trama stradală orientează dezvoltarea urbană 

pe termen lung. Prin urmare, sunt necesare soluţii tehnologice care să permită 

gestionarea fluxului de trafic mai eficient, creșterea capacităţii drumurilor 

minimizând, în același timp, întârzierile și impactul asupra mediului. Măsurile de 

îmbunătăţire a mobilităţii urbane trebuie să contribuie și la ameliorarea siguranţei 

rutiere din cadrul zonelor urbane, fiind cunoscut faptul că la nivel european România 

se află în ultimele poziţii în ceea ce privește siguranţa rutieră. 

Având în vedere necesitatea continuităţii viziunii strategice privind 

dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii București-Ilfov, Planul Naţional de 

Redresare și Rezilienţă (PNRR) oferă oportunitatea de obţinere a fondurilor 

nerambursabile prin intermediul Componentei 10 – Fondul local, în cadrul apelului 

de proiecte PNRR/2022/C10, care abordează provocările legate de disparităţile 

teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană, 

susţinând o transformare durabilă (urbană și rurală) prin utilizarea soluţiilor verzi și 

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 



digitale. Astfel, Componenta 10, prin intermediul categoriei de investiţii I.1.2 – 

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de management urban/local) permite achiziţionarea de sisteme 

ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC 

(Tehnologia Informaţiilor și Comunicaţiilor). 

În acest sens, la nivelul municipiului București a fost identificată nevoia 

implementării unor sisteme ITS și TIC, fiind astfel oportună încheierea unui Acord de 

parteneriat între Primăria Municipiului București, având calitatea de Lider de 

parteneriat și 5 subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului, respectiv 

sectoarele municipiului București, pentru realizarea proiectului „Modernizarea și 

extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului 

București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii 

siguranţei rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”, ce va fi finanţat prin 

intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul 

local, Axa I.1.2. 

În temeiul prevederilor 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. 2 lit. r) 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 privind privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6  

de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București, Municipiul 

București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București, 

Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București pentru 

realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare 

inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor 

de transport public, în vederea creșterii siguranţei rutiere, fluidizării traficului și 

reducerii poluării”. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București, 

Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului 

București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București pentru 

realizarea proiectului 

„Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului 

București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței 

rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării” 

Municipiul București se confruntă cu provocări legate de creșterea urbană și creșterea cererii 

de transport. Creșterea în centrele urbane face ca mobilitatea să fie o problemă dificilă, având 

în vedere că trama stradală orientează dezvoltarea urbană pe termen lung. Prin urmare, sunt 

necesare soluții tehnologice care să permită gestionarea fluxului de trafic mai eficient, 

creșterea capacității drumurilor minimizând, în același timp, întârzierile și impactul asupra 

mediului.  

Având în vedere necesitatea continuității viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și 

echilibrată a regiunii București-Ilfov, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) oferă 

oportunitatea de obținere a fondurilor nerambursabile prin intermediul Componentei 10 – 

Fondul local, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, care abordează provocările legate 

de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană, 

susținând o transformare durabilă (urbană și rurală) prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale. 

Prin intermediul componenței C10 - Fondul Local se vor aborda provocările legate de 

disparitățile  teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. 

Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin 

utilizarea soluțiilor verzi și digitale.  

Astfel, Componenta 10, prin intermediul categoriei de investiții I.1.2 – Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local) permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de 
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transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor), de exemplu: sisteme 

pentru siguranța în trafic, sisteme de e-ticketing, sistem inteligent de transport în comun, 

sisteme inteligente de management a clădirilor publice pentru eficientizarea consumurilor de 

energie, sisteme de detecție și semnalizare incendiu, sisteme de monitorizare, sisteme de 

eficientizarea interacțiunii cu publicul. 

În acest sens, la nivelul municipiului București a fost identificată nevoia implementării unor 

sisteme ITS  și TIC, fiind astfel oportună încheierea unui Acord de parteneriat între Primăria 

Municipiului București, având calitatea de Lider de parteneriat, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) și subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiilor, respectiv sectoarele municipiului București, pentru realizarea 

proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul 

Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii 

siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”, ce va fi finanțat prin intermediul 

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. Astfel, 

bugetul total al proiectului ce va fi finanțat prin PNRR este de 42.609.318 lei, din care 

29,536.200 lei cheltuieli eligibile și suma de 13.073.118 lei cheltuieli neeligibile, 

sume fără TVA.   

Având în vedere faptul că în data de 10.05.2022, s-a aprobat Ordinul MDLPA nr. 

999/10.05.2022 prin care a fost publicat Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor 

europene aferente PNRR, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 și a fost modificat 

modelul de Acord de parteneriat al proiectului - Model B, se impune încheierea unui Acord 

de parteneriat între Primăria Municipiului București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiului, respectiv sectoarele municipiului București (Sectorul 1 al Municipiului București, 

Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al 

Municipiului București, Sectorul 6 al Municipiului București),  în vederea depunerii cererii de 

finanțare începând cu data de 16.05.2022, orele 10.00.  

Conform prevederilor ghidului aferent Componentei 10 – Fondul Local, axa I.1.2. din PNRR, „în 

cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor 

eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat.” Astfel, Sectorul 6 



 

 

al Municipiului București va asigura finanțare pentru proiectarea și execuția intersecțiilor 

neincluse în Sistemul de Management al Traficului București (BTMS) și pentru cele 

nesemaforizate, precum și execuția lucrărilor de modernizare/reabiltare pentru intersecțiile 

semaforizate incluse în BTMS, pentru toate intersecțiile identificate ca urmare a realizări în 

cadrul proiectului a studiului de fezabilitate pentru Drumul Radial DR10 (Bulevardul Iuliu Maniu 

- Șoseaua Cotroceni - Splaiul Independenței) în valoare estimată de 6.054.921 lei, din 

care cheltuială eligibilă 4.922.700 lei. Contribuția proprie a Sectorului 6 la finanțarea 

cheltuielilor neeligibile este de 1.132.221 lei, suma fiind aceeași ca în propunerea de 

acord de parteneriat aprobat prin HCL Sector 6 nr. 108/18.04.2022. 

Costurile unitare aferente axei I.1.2, reprezentând suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 

de către un sector al municipiului București este de 1.000.000 euro fără TVA. Rata de finanțare 

acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. 

Astfel, în cazul proiectelor depuse, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile se va restitui 

beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții 

pentru Componenta 10 — Fondul Local - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Primăria Municipiului București a transmis solicitarea Sectorului 6 al Municipiului București 

pentru aprobarea noului acord de parteneriat, pentru realizarea proiectului „Modernizarea și 

extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului 

București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii 

siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”, ce va fi finanțat prin 

intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local, Axa 

I.1.2.  

Coridoarele selectate pentru implementare în cadrul PNRR au fost identificate de către TPBI la 

nivelul fiecărei subdiviziuni administrativ-teritoriale, după cum urmează: 

- Drumul Radial DR11 (Șoseaua București-Târgoviște - Bulevardul Bucureștii Noi - Calea 

Griviței - Strada Berzei - Strada Vasile Pârvan - Splaiul Independenței) - Sectorul 1;  

- Drumul Radial DR3 (Șoseaua Colentina - Calea Moșilor - Strada Mântuleasa - Bulevardul 

Corneliu Coposu) - Sectorul 2; 

- Drumul Radial DR14 (Șoseaua Berceni - Intrarea Nețea) - Sectorul 4;  



 

 

- Drumul Radial DR8 (Șoseaua Alexandriei - Calea Rahovei - Bulevardul George Coșbuc - 

Bulevardul Regina Maria) - Sectorul 5; 

- Drumul Radial DR10 (Bulevardul Iuliu Maniu - Șoseaua Cotroceni - Splaiul 

Independenței) - Sectorul 6. 

Menționăm faptul că, potrivit Acordului de parteneriat între Primăria Municipiului București și 

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv sectoarele municipiului 

București (Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 4 

al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București și Sectorul 6 al Municipiului 

București), sunt menționate următoarele responsabilități ale Sectorului 6 al Municipiului 

București pentru implementarea proiectului: 

1. Împuternicește Liderul de parteneriat pentru derularea procedurilor de achiziție 

aferente proiectului și derulare proiect pe coridoarele selectate pentru implementare 

prin PNRR, indiferent dacă arterele rutiere aferente coridorului sunt în prezent în 

administrarea Partenerului sau nu. 

2. Deleagă o persoană responsabilă de gestionarea colaborării cu Liderul de parteneriat în 

vederea implementării proiectului pe raza de competență administrativă (include dar 

fără a se limita la gestionarea fluxurilor de documente de intrare/ ieșire aferente 

proiectului, monitorizarea implementării contractelor de servicii și lucrări pe raza de 

competență, emitere avize, recepție, etc.) 

3. Participă prin reprezentantul său la activitățile derulate de Liderul de parteneriat, 

respectiv contribuie la realizarea activității 1 și recepția livrabilelor activităților 2 și 3. 

4. Asigură finanțarea pentru proiectare și execuție intersecții neincluse in BTMS si pentru 

cele nesemaforizate, precum și execuție lucrări modernizare/reabiltare pentru 

intersecții semaforizate incluse în BTMS, pentru toate intersecțiile identificate în cadrul 

SF ce fac parte din Drumul Radial DR10 (Bulevardul Iuliu Maniu - Șoseaua Cotroceni - 

Splaiul Independenței) în valoare estimată de 6.054.921 lei, din care cheltuială eligibilă 

4.922.700 lei. 



 

 

5. Pune la dispoziția Liderul de parteneriat documentele necesare pentru elaborarea 

rapoartelor de progres.  

6. Asigură implementarea condițiilor necesare pentru prioritizarea și promovarea 

transportului public pe raza de competență administrativă, prin planificarea benzilor și 

traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate, acolo 

unde este necesar și condițiile tehnice permit. 

Având în vedere cele prezentate anterior, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției 

Fonduri Externe în vederea analizării oportunității de inițiere și aprobare de către Consiliul 

Local Sector 6 a unui proiect de hotărâre privind asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului 

București, Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al 

Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului 

București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de 

semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea 

vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și 

reducerii poluării” 
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