
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 267/06.10.2022 

privind aprobarea asocierii Sectorului 6 al Municipiului București cu Municipiul Bucureşti, 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 3  

al Municipiului Bucureşti, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul 5 al Municipiului 

Bucureşti pentru realizarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru 

regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”,  prin 

intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă,  

Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. 

 
 

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;  
 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. (1) Se aprobă asocierea și Acordul de parteneriat dintre Sectorul 6 al Municipiului 
București, Primăria Municipiului București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al 
Municipiului București, Sectorul 3 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului 
București și Sectorul 5 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze 
Acordul de parteneriat și să efectueze toate operațiunile în vederea derulării acestuia. 
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Art. 3. Se aprobă depunerea cererii de finanțare cu titlul proiectului „Sistem ITS integrat 

Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de 

transport public” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10; 
Art. 4. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a Sectorului 6 în cadrul proiectului cu titlul 

„Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea 

călătorilor în stațiile de transport public”, în valoare de 9.778.457,23 lei fără TVA, respectiv 
1.986.401,21 euro 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 nr. 2 și 
Descrierea sumară a investiției prevăzută în Anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 7. (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. 8.  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 aprobarea asocierii Sectorului 6 al Municipiului București cu Municipiul 

Bucureşti, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul 5     

al Municipiului Bucureşti pentru realizarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green 

Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în staţiile de transport 

public”,  prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă,  

Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. 
 

 

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. 

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 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 
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parteneriat și cele 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului, respectiv 

sectoarele municipiului București, pentru realizarea proiectului Sistem ITS integrat 

Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în staţiile 

de transport public”, 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. f) și art. 166 alin. 2 lit. r) și alin. (3) 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 aprobarea asocierii Sectorului 6 al Municipiului București 

cu Municipiul Bucureşti, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi 

Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea proiectului „Sistem ITS integrat 

Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în staţiile 

de transport public”, prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 

Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea asocierii Sectorului 6 al Municipiului București cu Municipiul Bucureşti, 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul 5 al Municipiului 

Bucureşti pentru realizarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru 

regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”,  prin 

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

Axa I.1.2. 

 

Municipiul București se confruntă cu provocări legate de creșterea urbană și de transport. În 

acest context 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.  

În prezent, transportul public nu reușește să ofere dotări de bază pentru informarea și 

siguranța pasagerilor, precum: sisteme de informare a călătorilor în stațiile de transport în timp 

real (afișaj dinamic), supraveghere video etc., acesta fiind un serviciu impredictibil și 

neadaptat la nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități. 

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 
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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 

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 și subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiilor, respectiv sectoarele municipiului București, pentru realizarea 

proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – 

Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, ce va fi finanțat prin intermediul Planului 

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

Proiectul „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - 

Informarea călătorilor în stațiile de transport public” prevede modernizarea sistemului public 

de transport prin dezvoltarea componentelor ITS pentru transportul public din Municipiul 

București, respectiv dotarea a cca 1.272 stații de transport public de pe raza administrativă a 

celor 6 subdiviziuni administrativ teritoriale partenere în proiect, cu echipamente care să 

afișeze informații în timp real privind organizarea și funcționarea programului de circulație al 

vehiculelor, atât vizual, cât și audio. 

Obiectivul general al investiției constă în digitalizarea serviciilor de informare a călătorilor în 

stații în vederea creșterii atractivității sistemului de transport public prin integrarea și 

interoperabilitatea la nivelul sistemului de transport public între servicii și operatori, reducerea 
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emisiilor generate de transport prin diminuarea repartiției modale a transportului privat 

individual, precum și îmbunătățirea calității serviciului de transport prin creșterea nivelului de 

predictibilitate. De asemenea, investiția vizează adaptarea sistemului la necesitățile 

persoanelor cu dizabilități prin dotarea acestora cu dispozitive audio.  

Obiective specifice ale proiectului: 

 integrarea și interoperabilitatea la nivelul sistemului de transport public între servicii și 

operatori; 

 reducerea emisiilor de carbon și a emisiilor de poluanți, prin diminuarea repartiției 

modale a transportului privat individual; 

 îmbunătățirea calității serviciului de transport prin creșterea nivelului de predictibilitate 

a serviciilor furnizate.  

Obiectivul de investiții va contribui la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a 

managementului regional, precum și la realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, 

durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială a Municipiului 

București, prin modernizarea și eficientizarea sistemului public de transport, creșterea calității 

serviciilor oferite, creșterea numărului de călători și implicit la reducerea emisiilor de echivalent 

CO2, generate de transportul rutier motorizat. 

Având în vedere cele prezentate considerăm că la nivelul regiunii este necesară o abordare 

integrată privind realizarea unor investiții în stațiile de transport public, respectiv dotarea 

acestora cu echipamente care să ofere informații în timp real privind programul de circulație al 

vehiculelor de transport public (în stațiile strategice stabilite la nivelul Studiului de 

Prefezabilitate „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - 

Sistem integrat de informare călători”), atât vizual cât și audio, însă trebuie ținut cont de 

situația din teren și disponibilitatea financiară. 

Urgența acestei solicitări se motivează prin impunerea încheierii unui Acord de parteneriat 

între Primăria Municipiului București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului, 

respectiv sectoarele municipiului București,  în vederea depunerii cererii de finanțare începând 

cu data de 14.10.2022, orele 10.00.  
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Menționăm faptul că, potrivit Acordului de parteneriat între Primăria Municipiului București și 

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv sectoarele 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. 

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

vederea implementării proiectului pe raza de competență administrativă (de ex. 

gestionarea fluxurilor de documente de intrare/ ieșire aferente proiectului, emitere 

avize, aprobare indicatori tehnico economici la nivelul Consiliului Local al UAT etc.). 

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

pregătirea, implementarea proiectului și gestionarea investiției pe durata sa de viață. 

4. Pune la dispoziția liderului de parteneriat documentele necesare pentru completarea 

cererii de finanțare, elaborarea rapoartelor de progres și asigura suportul în realizarea 

cererii de finanțare și a altor activități relevante implementării proiectului. 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 aprobarea asocierii Sectorului 6 al 

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

al Municipiului Bucureşti, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 4 al Municipiului 

Bucureşti şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea proiectului „Sistem ITS 

integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în 

stațiile de transport public”,  prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 

Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. 

DIRECTOR GENERAL 

Valeriu BUNEA 


