
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 285/25.10.2022 

privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București ca partener în cadrul 
proiectului „Coding the Curbs: Bookable Loading Zones. Regulate city logistics through 

dynamic access, pricing, incentives and direct enforcement” și a cheltuielilor legate de proiect, 
în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte 2023-2025 Inovation,                           

23080 – Segment 2.13 – Logistics, lansat de EIT  Urban Mobility 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Locală Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe               
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. ..........; 
 În conformitate cu prevederile: 
        - Apelului de proiecte – EIT Urban Mobility 2023-2025 Inovation, 23080 – Segment                  
2.13 – Logistics; 
        - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 175/26.07.2022 privind solicitarea 
împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București de a hotărî cu privire la 
încheierea unui Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Compania 
Coding the Curbs din Olanda, Municipalitatea Groningen din Olanda și Consiliul Orașului Riga 
din Letonia, în scopul implementării proiectului ”Coding the Curbs: Bookable Loading Zones. 
Regulate city logistics through dynamic access, pricing, incentives and direct enforcement”;    
        -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 432/31.08.2022 privind 
împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București de a hotărî 
cu privire la încheierea unui Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și 
Compania Coding the Curbs din Olanda, Municipalitatea Groningen din Olanda și Consiliul 
Orașului Riga din Letonia, în scopul implementării proiectului ”Coding the Curbs: Bookable 
Loading Zones. Regulate city logistics through dynamic access, pricing, incentives and direct 
enforcement”;      

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă participarea Sectorului 6 al Municipiului București ca partener în cadrul 
proiectului „Coding the Curbs: Bookable Loading Zones. Regulate city logistics through 

dynamic access, pricing, incentives and direct enforcement” și cheltuielile legate de proiect în 
vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte 2023-2025 Inovation, 23080 – Segment 
2.13 – Logistics, lansat de EIT Urban Mobility. 
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Art. 2. Se aprobă valoarea totală a bugetului proiectului alocat Sectorului 6 al 
Municipiului București în cuantum de 46.050,00 euro (inclusiv TVA), echivalentul a            
225.819,99 RON (1 EUR = 4,9038 RON la cursul BNR din data de 25.10.2022), din care: 

 finanțare nerambursabilă în cuantum de 36.840,00 euro, echivalentul a                       
180.655,992 RON, reprezentând 80% din valoarea totală eligibilă; 

 contribuția beneficiarului în cuantum de 9.210,00 euro, echivalentul a 45.163,998 RON 
reprezentând 20% din valoarea totală eligibilă.  

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București. 

Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor prin intermediul programului de 
finanțare. 

Art. 5. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze 
acordul de parteneriat, documentele suport și contractul de finanțare. 

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, 
Proiecte cu Fonduri Externe, Direcția Generală Investiții Publice și Direcția Generală Economică, 
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. 7.  Prezenta hotărâre poate fi contestată 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 

               



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului 
București ca partener în cadrul proiectului „Coding the Curbs: Bookable Loading 

Zones. Regulate city logistics through dynamic access, pricing, incentives and direct 
enforcement ” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în 

cadrul apelului de proiecte 2023-2025 Inovation, 23080 – Segment 2.13 – Logistics, 
lansat de EIT  Urban Mobility 

 

La nivelul administraţiei locale din Sectorul 6 este acordată o atenţie sporită 
asupra modului prin care poate fi ameliorată calitatea vieţii locuitorilor, în special în 
contextul problemelor climatice generate de încălzirea globală, trafic și poluare. În 
acest sens, Sectorul 6 al Municipiului București are în vedere implementarea unor 
proiecte relevante pentru comunitatea locală în vederea reducerii poluării, creșterii 
eficienţei energetice și scăderii amprentei de carbon.  

Astfel, Sectorul 6 al Municipiului București, prin Direcţia Generală Dezvoltare 
Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe, a identificat apelul de proiecte                 
2023-2025 Inovation, 23080 – Segment 2.13 – Logistics, lansat de EIT  Urban Mobility, 
iar în data de 28 aprilie 2022 a fost depusă cererea de finanţare cu titlul „Coding the 
Curbs: Bookable Loading Zones. Regulate city logistics through dynamic access, 
pricing, incentives and direct enforcement. În urma etapei de evaluare, proiectul 
depus a fost aprobat, urmând să se semneze contractul de finanţare.  

Acesta se va derula în parteneriat cu Compania „Coding the Curbs” și cu alte 
entităţi publice din Europa, și anume, Consiliul Orașului Riga din Letonia și 
Municipalitatea Groningen din Olanda.  

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme IT 
destinată planificării logisticii în zonele de aprovizionare a spaţiilor comerciale. 
Proiectul se va desfășura pe parcursul a 12 luni și se va realiza într-o zonă comercială 
(piaţă) selectată de către Sectorul 6 al Municipiului București. 

Prin implementare, proiectul vizează reducerea traficului și scăderea nivelului 
de poluare la nivel local prin trecerea de la principiul „primul venit, primul servit”               
(de exemplu, o mașină de transport marfă este descărcată prioritar doar pentru că 
a ajuns prima la zona specială)  la accesul restricţionat, rezervarea de spaţii/timp și 
„plată per utilizare”.  

Bugetul aferent Sectorului 6 al Municipiului București este de 46.050,00 EURO, 
din care cofinanţarea este în valoare de 9.210,00 EURO.  

 

 

CABINET PRIMAR 
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Precizăm că prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București                   
nr. 432/31.08.2022 se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului 
București de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de parteneriat între                 
Sectorul 6 al Municipiului București și Compania Coding the Curbs, Municipalitatea 
Groningen și Consiliul Orașului Riga, în scopul implementării proiectului ”Coding the 
Curbs: Bookable Loading Zones. Regulate city logistics through dynamic access, 
pricing, incentives and direct enforcement”. 

Luând în considerare prevederile art. 136 alin. (8) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, 
fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinţelor consiliului local este 
supus dezbaterii numai dacă este însoţit, pe lângă celelalte documente prevăzute de 
legislaţia în vigoare, de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și 
motivare, semnat de iniţiator. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art. 166 alin. (2) lit. q), lit. r) 
și lit. s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și 
aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectului de hotărâre privind aprobarea 
participării Sectorului 6 al Municipiului București ca partener în cadrul proiectului 
„Coding the Curbs: Bookable Loading Zones. Regulate city logistics through dynamic 

access, pricing, incentives and direct enforcement ” și a cheltuielilor legate de proiect, 
în vederea finanţării acestuia în cadrul apelului de proiecte 2023-2025 Inovation, 
23080 – Segment 2.13 – Logistics, lansat de EIT  Urban Mobility. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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         RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București ca 
partener în cadrul proiectului „Coding the Curbs: Bookable Loading Zones. Regulate city 

logistics through dynamic access, pricing, incentives and direct enforcement1” și a cheltuielilor 
legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte 2023-2025 

Inovation, 23080 – Segment 2.13 – Logistics, lansat de EIT2 Urban Mobility 

 

La nivelul administrației locale din Sectorul 6 este acordată o atenție sporită asupra modului 
prin care poate fi ameliorată calitatea vieții locuitorilor, în special în contextul problemelor climatice 
generate de încălzirea globală, trafic și poluare. În acest sens, Sectorul 6 al Municipiului București 
are în vedere implementarea unor proiecte relevante pentru comunitatea locală în vederea reducerii 
poluării, creșterii eficienței energetice și scăderii amprentei de carbon.  

Astfel, Sectorul 6 al Municipiului București, prin Direcția Generală Dezvoltare Locală, 
Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe, a identificat apelul de proiecte 2023-2025 Inovation, 23080 
– Segment 2.13 – Logistics, lansat de EIT  Urban Mobility, iar în data de 28 aprilie 2022 a fost depusă 
cererea de finanțare cu titlul „Coding the Curbs: Bookable Loading Zones. Regulate city logistics 
through dynamic access, pricing, incentives and direct enforcement. În urma etapei de evaluare, 
proiectul depus a fost aprobat, urmând să se semneze contractul de finanțare.  

Acesta se va derula în parteneriat cu Compania „Coding the Curbs” și cu alte entități publice 
din Europa, și anume, Consiliul Orașului Riga din Letonia și Municipalitatea Groningen din Olanda.  

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme IT destinată 
planificării logisticii în zonele de aprovizionare a spațiilor comerciale. Proiectul se va desfășura pe 
parcursul a 12 luni și se va realiza într-o zonă comercială (piață) selectată de către Sectorul 6 al 
Municipiului București. 

Nevoia identificată, din care a derivat proiectul propus este legată de faptul că în acest 
moment, companiile de transport și curierat de pe raza teritorială a Sectorului 6 folosesc de multe ori 
trotuarul ca spațiu de parcare, fapt ce îngreunează traficul pietonal și rutier, acest lucru generând 
disconfort cetățeniilor.  

 

1 Codare: zone de încărcare rezervabile. Reglementarea logisticii orașului prin dinamizarea accesului, prețurilor și 
stimulentelor și aplicare directă. 

2 European Institute of Innovation and Technology – Institutul European de Inovare și Tehnologie 
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Prin implementare, proiectul vizează reducerea traficului și scăderea nivelului de poluare la 
nivel local prin trecerea de la principiul „primul venit, primul servit” (de exemplu, o mașină de 
transport marfă este descărcată prioritar doar pentru că a ajuns prima la zona specială) la accesul 
restricționat, rezervarea de spații/timp și „plată per utilizare”.  

Rolul Sectorului 6 al Municipiului București este de a analiza și selecta locația de desfășurare 
a proiectului, colecta informațiile cheie, derularea proceselor aferente politicilor și reglementărilor 
rezultate, etc.,  

Bugetul aferent  Sectorul 6 al Municipiului București este de 46.050,00 EURO, din care 
cofinanțarea este în valoare de 9.210,00 EURO.  

Implementarea proiectului contribuie la una dintre prioritățile strategice ale Sectorului 6, 
menționată în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 6 al Municipiului București 2021-
2030 (PIDU), respectiv Accesibilitate și Mobilitate, Obiectivul Specific 3 - Îmbunătățirea 
managementului de trafic – îmbunătățirea sistemului de parcare, sistematizare străzi. 

Precizăm că prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 432/31.08.2022 

se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București de a hotărî cu privire la 
încheierea unui Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Compania Coding 
the Curbs, Municipalitatea Groningen și Consiliul Orașului Riga.  

Având în vedere cele exprimate anterior, propunem supunerea spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 6 
al Municipiului București ca partener în cadrul proiectului „Coding the Curbs: Bookable Loading 
Zones. Regulate city logistics through dynamic access, pricing, incentives and direct enforcement ” 
și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte 2023-
2025 Inovation, 23080 – Segment 2.13 – Logistics, lansat de EIT  Urban Mobility 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Octavian ARON 

 

 

Întocmit, 

Consilier 

Antonia BURLĂ-NECȘULESCU 


