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 ANEXĂ 
                                                                              la H.C.L. al Sectorului 6 nr. ........./............... 
 
 
Biblioteca Metropolitană București Sectorul 6 al municipiului București 
Nr. de înregistrare: ………………. Nr. de înregistrare: ………………. 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 

PĂRȚILE, denumite în continuare „partenerii”: 

1. BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI (denumită în continuare BMB),cu 
sediul în București, Strada Tache Ionescu nr. 4, Sector 1, cod fiscal nr. 4505405, 
reprezentată de Ramona MEZEI, în calitate de Director General, pe de o parte  

și 

2. Sectorul 6 al municipiului București cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149 Sector 6 
București, cod fiscal 4340730, reprezentat de Ciprian Ciucu, în calitate de Primar, pe de altă 
parte, au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat, denumit în continuare 
„Acord”, în condițiile descrise în cele ce urmează: 

 

Art. 1. OBIECTUL ACORDULUI 

Derularea în comun a unor proiecte de modernizare a filialelor de pe raza sectorului 6 ale  
Bibliotecii Metropolitane București, prin renovarea sediilor, achiziția de cărți sau echipamente 
IT în vederea popularizării și creșterii atractivității Bibliotecii Metropolitane București pentru 
locuitorii Sectorului 6. 

Art. 1.1 Filialele Bibliotecii Metropolitane București care fac obiectul prezentului acord de 
parteneriat sunt cele situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6:  

a. Biblioteca Mihai Eminescu -  Aleea Valea Prahovei nr. 3, CP 061612 
b. Biblioteca Nicolae Labiș - Str. Braşov nr. 14, CP 061441 
c. Biblioteca Nichita Stănescu - Calea Crângaşi nr. 19, Bl. 11B, CP 060332 
d. Biblioteca George Topârceanu - Str. Veteranilor nr. 7-9, Bloc 6, Parter, CP 060923 

 

Art. 2. Finanțarea activităților rezultate din prezentul acord de parteneriat se va realiza din 
bugetul local al Sectorului 6 al municipiului București și/sau alte surse legal constituite,                  
după caz (fonduri europene, sponsorizări private, finanțare de la bugetul statului, etc.).  

 
Art. 3. Valoarea totală a investițiilor va rezulta din documentațiile aferente proiectelor 
tehnice/studiilor de fezabilitate, notelor de fundamentare și nu va putea depăși valoarea de    
130.000 lei stabilită la Art. 2 din H.C.L. al Sectorului  6 nr. 73/2022 privind solicitarea 
împuternicirii exprese a Consiliul General al Municipiului București de a încheia un Acord de 
parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Biblioteca Metropolitană București. 
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Art. 4. DERULAREA ACHIZIȚIEI 

(1) Pentru demararea oricărei proceduri de achiziție, Biblioteca Metropolitană Bucureşti trebuie 
să trimită către Sectorul 6 al municipiului Bucureşti, un referat de necesitate întocmit conform 
legislației în vigoare. Referatul de necesitate trebuie să facă trimitere doar la activitățile rezultate 
din prezentul acord de parteneriat. 

(2) După aprobarea referatului de necesitate, Biblioteca Metropolitană Bucureşti va demara 
procedura de achiziție publică respectând toate reglementările conform Legii nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice.  

 

Art. 5. DECONT 

(1) În vederea obținerii fondurilor necesare pentru plata bunurilor/serviciilor achiziționate 
conform Art. 3, Biblioteca Metropolitană va transmite Direcției Economice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarul sectorului 6 următoarele documente: dosarul achiziției, contractul de 
prestări servicii, factura fiscală, după caz, dovada efectuării livrării în cazul bunurilor, dovada 
prestării serviciului în cazul serviciilor. 

(2) În baza documentelor prezentate conform alin. (1), Sectorul 6 al municipiului Bucureşti, prin 
Direcția Economică va efectua plata către Biblioteca Metropolitană Bucureşti. 

Art. 6. DURATA ACORDULUI 

6.1 Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui și este valabil timp de 1 (un) an; 
6.2 În cazul în care părţile consideră oportună continuarea colaborării, acordul se poate prelungi 
prin încheierea unui Act adițional; 
6.3 Denunţarea sau modificarea unilaterală a acordului este interzisă; 
 

Art. 7.  ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

 Prezentul acord încetează prin: 
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 
b) la solicitarea motivată, scrisă, a uneia dintre părţi, cu acordul celeilalte părți; 
c) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute prin prezentul acord de parteneriat de către 

una dintre părţi, cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să notifice în scris 
nerespectarea obligaţiilor acceptate de comun acord şi să solicite remedierea situaţiei 
create; în cazul în care partea notificată persistă în nerespectarea obligaţiilor asumate, 
acordul încetează de drept în termen de 15 zile de la data notificării; 

d) în caz de forţă majoră; 
e) forţa majoră exonerează de orice răspundere partea care o invocă, cu condiţia 

comunicării cazului de forţă majoră în termen de 48 de ore de la producerea/survenirea 
acestuia. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, 
imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea protocolului și care împiedică 
părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 
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Art. 8. LITIGII 

Orice neînţelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 
 

Art. 9. DISPOZIȚII FINALE 

9.1. Prezentul Acord se supune legii române. 
9.2. Drepturile și obligațiile ce rezultă din prezentul Acord nu pot fi cedate unui terț. 
9.3. Orice modificare a prezentului Acord se va face numai cu acordul părților, prin încheierea 

unui Act adițional. 
9.4. Prezentul Acord de parteneriat reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere 

anterioară. 
9.5. Părţile prezentului acord de parteneriat se obligă să respecte prevederile                      

Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.  

Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, ………/..……/ 2022, în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI  Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 

prin Director General,                         prin Primar , 
  Ramona MEZEI                       Ciprian Ciucu 

...................................                                   ...................................... 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 


