
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea încheierii unui 
Protocol de asociere între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Străzilor Bucureşti

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţa ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 720799/CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 713549/18.11.2019 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public;
* Adresa nr. 713550/18.11.2019 a Direcţiei Administrarea Domeniului Public,

în  conformitate cu prevederile:
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- HCGMB nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din 

Municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
235/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. s) şi alin. (3) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru încheierea unui 
Protocol de asociere între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Străzilor Bucureşti, în 
vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi 
amenajarea/reamenajarea spaţiilor publice situate pe reţeaua stradală principală din Sectorul 3.

Art.2. Se aprobă asocierea şi protocolul de asociere dintre Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi 
Administraţia Străzilor Bucureşti, după obţinerea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, conform Anexei la prezenta.

Art.3, Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze Protocolul de asociere prevăzut la art.2, iar 
Direcţia Administrarea Domeniului Public să gestioneze derularea, monitorizarea şi implementarea 
protocolului.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Administrarea Domeniului Public va lua măsurile de ducere 
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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|  SECTOR 3

CABINET PRIMAR

| , ,n  A . h. io te
REFERAT DE APROBARE

a proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti în vederea încheierii unui Protocol de asociere între Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti şi Administraţia Străzilor Bucureşti

Conform Hotărârii nr.254 din 29.05.2008 a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din 
Municipiul Bucureşti şi abrogarea HCGMB nr. 235/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, Administraţia Străzilor administrează reţeaua principală de străzi a 
Municipiului Bucureşti.

Aglomerarea şi deteriorarea trotuarelor, arterelor şi a parcărilor, datorită 
intensificării traficului rutier şi a creşterii numărului de autovehicule proprietate 
particulară, a dus la necesitatea implementării unor investiţii necesare pentru 
modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea /reamenajarea trotuarelor, 
arterelor de circulaţie şi amenajarea parcărilor.

în acest sens, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti îşi propune să deruleze un amplu 
program de modernizare, reconfigurare, întreţinere şi amenajare/reamenajare a 
trotuarelor, parcărilor şi unele porţiuni carosabile aferente arterelor de circulaţie din 
Sectorul 3, aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin 
Administraţia Străzilor Bucureşti.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
713549/18.11.2019 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public Sector 3, am iniţiat 
prezentul proiectul de hotarare pe care ii supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Nr. Ieşire: 713549/18.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
254/2905.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din 
Municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 235/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Administraţia Străzilor, 
administrează reţeaua principală de străzi ale Municipiului Bucureşti, şi pentru a păstra 
identitatea Sectorului 3, viitoarele proiecte de sistematizare urmează să îmbine reperele de 
patrimoniu ale sectorului, cu cerinţele modeme ale Bucureştiului.

Dezvoltarea Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti este principalul obiectiv al 
administraţiei publice locale. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, în calitate de autoritate 
publică locală se implică în viaţa comunităţii şi sprijină accesul cetăţenilor la un mediu de 
viaţa civilizat, în scopul evitării pericolelor la care sunt supuşi pietonii, cicliştii în traficul 
auto, precum conducătorii auto din rândul locuitorilor sectorului 3 şi turiştii aflaţi în vizită.

Aceste investiţii, care vin în sprijinul copiilor, tinerilor şi adulţilor interesaţi de 
mersul pe jos, de practicarea ciclismului, dar şi de protejare a mediului, presupun dezvoltarea 
circulaţiei pietonale în paralel cu modernizarea arterelor rutiere, pentru a crea o structură 
unitară, integrată din punct de vedere urbanistic.

Aglomerarea şi deteriorarea trotuarelor, arterelor şi a parcărilor, datorită intensificării 
traficului rutier şi a creşterii numărului de autovehicule proprietate particulară, a dus la 
necesitatea implementării unor investiţii necesare pentru modernizarea, reconfigurarea, 
întreţinerea şi amenajarea /reamenajarea trotuarelor, arterelor de circulaţie şi amenajarea 
parcărilor.

In acelaşi plan de priorităţi sunt incluse şi problemele de protecţie a mediului, în 
conformitate cu standardele europene, sens în care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti îşi 
propune să deruleze un amplu program de modernizare şi amenajare a trotuarelor, parcărilor 
şi unele porţiuni carosabile aferente arterelor de circulaţie principale din Sectorul 3, aflate în
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Străzilor 
Bucureşti.

avansată a zonelor mai sus menţionate, propunem aprobarea în regim de urgenţă a 
proiectului de hotărâre pentru a asigura fluenţa traficului rutier, accesul pietonilor în condiţii 
de siguranţă precum şi începerea lucrărilor în cel mai scurt timp.

Ţinând seama de art.3 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al oraşelor 
şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct.III din anexa şi din alte bunuri 
de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu 
sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean.

Constatând faptul că realizarea în zona arterelor mari de circulaţie, a oricăror 
construcţii şi instalaţii, în orice scop, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 
amplasarea şi autorizarea construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al Administraţiei 
Străzilor din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti, propunem spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
de aprobare a asocierii dintre Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti cu Administraţia Străzilor 
Bucureşti, în vederea Realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, 
reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea/reamenajarea spaţiilor publice situate pe reţeaua 
stradală principală din sectorul 3.

Având în vedere solicitările locuitorilor din sectorul 3 privind starea de degradare

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
DIRECTOR EXECUTIV, 

MANEA FI r‘DT1w

ŞefServiciu Ad 
Domeniului Publi 

Constantine!
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ANEXA LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.

PROTOCOL DE ASOCIERE

I. Părţile:

1. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr.191, 
sector 3, Bucureşti, cod fiscal 4420465, Tel: 021.318.03.23 -28, Fax: 021.318.03.04

Şi

2. ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI cu sediul în str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
Bucureşti, reprezentată legal prin Director General -  Răzvan Mihăilescu,

Numite în mod colectiv „părţi/părţile”, au convenit încheierea prezentului protocol de asociere, cu 
respectarea următoarelor clauze:

U. Obiectul protocolului

Art.l Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea de lucrări de interes public local pe spaţiile 
publice situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorulului 3, aflate în administrarea Administraţiei 
Străzilor, privind modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea/reamenajarea acestor spaţii 
publice.

IU. Durata protocolului

Art. 2 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi, pe o durată de 4 ani, 
cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.

IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art.3 (1) Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti va identifica lucrările de interes public ce fac obiectul 
prezentului protocol, privind modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea/reamenajarea 
acestor spaţii publice aflate în administrarea Administraţiei Străzilor Bucureşti şi va solicita avizul prealabil 
al Administraţiei Străzilor Bucureşti privind măsurile necesare în vederea modernizării, reconfigurării, 
întreţinerii şi amenajării/reamenajării acestor spaţii publice aflate în administrarea Administraţiei Străzilor 
Bucureşti.
(2) Administraţia Străzilor Bucureşti va emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
solicitării Sectorului 3.
(3) Dacă nu se emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 3 
sau nu se motivează refuzul emiterii, acordul prealabil se consideră emis în mod tacit.
Art.4 (1) Administraţia Străzilor Bucureşti va aviza în 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 
3 acţiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes local ce urmează a fi realizate pe străzile Sectorului 
3 aflate în administrarea Administraţiei Străzilor Bucureşti.

Avizat,
Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Director executiv, /
Florin Manea / l O  /
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Avizat,
Direcţia Juridică
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu,
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(2) Dacă nu se emite avizul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării sau nu se motivează 
refuzul emiterii, lucrările propuse se consideră avizate în mod tacit
Art.5 SECTORUL 3 al municipiului Bucureşti va asigura finanţarea, organizarea şi derularea 
activităţilor/lucrărilor avizate, cu respectarea tuturor regulilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
A rt6  SECTORUL 3 al municipiului Bucureşti va asigura mijloacele şi dotările necesare derulării fiecărei 
activităţi, fiind direct şi exclusiv răspunzător pentru organizarea şi derularea acestora.
Art.7 SECTORUL 3 al municipiului Bucureşti va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului şi 
a amenajărilor din perimetrul unde va organiza lucrările.

V. Principiile de bună practică ale protocolului
Art.8 Partenerii contribuie la realizarea activităţilor, doar în modalităţile precizate pentru fiecare în parte 
în prezentul protocol de asociere şi în acord cu prevederile legale aplicabile.
Art.9 Părţile se consultă în mod regulat şi se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluţia 
activitatii,
Art.10 Părţile trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele 
mai inalte.
Art. 11 Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanţă cu atribuţiile 
ce revin părţilor şi se vor încadra fii limitele bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate.

VI. Rezilierea protocolului
Art.12 Prezentul protocol poate fi reziliat în cazul în care una dintre părţile semnatare nu îşi îndeplineşte, 
în mod total ori parţial, obligaţiile stipulate.
Art.13 Partea ce nu şi-a executat obligaţiile va fi pusă în întârziere printr-o notificare.
Art.14 Dacă în termen de 15 zile de la primirea notificării partea ce se află în culpă nu îşi execută obligaţiile, 
protocolul se va considera reziliat.

VII. încetarea protocolului
Art.15 Prezentul Protocol inceteaza prin:
a) prin acordul părţilor semnatare;
b) prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat şi neexercitarea opţiunii de prelungire;
c) prin denunţarea unilaterală de către oricare dintre părţi, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 
de zile.

VIII. Forţa majoră

Art.16 (1) Forţa majoră exonerează părţile semnatare de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
protocol, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment extern, 
imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, independent de voinţa părţilor ce împiedică părţile să execute 
total sau parţial obligaţiile stipulate în prezentul protocol.
(2) Partea ce invocă forţa majoră va notifica celeilalte părţi, în scris, în termen de 5 zile de la apariţia 
acesteia.
Art. 17 Partea care invocă forţa majoră va asigura celeilalte părţi confirmarea existenţei faptelor constituind 
forţa majoră.
Art.18 Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 60 zile, fiecare parte poate renunţa 
la executarea protocolului. în acest caz, niciuna dintre părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la
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cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi exercita obligaţiile stipulate în Protocol până la apariţia forţei 
majore.

IX. Litigii
Art.19 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluţionate pe cale amiabilă, 
iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente din punct de vedere 
teritorial şi material.

X. COMUNICARE
Art. 20 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
Art. 21 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax, mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării.

XI. Dispoziţii finale
Art.22 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Art.23 Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de 
realizare a obiectivelor comune convenite.
Art.24 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul 
părţilor, în scris, printr-un act adiţional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.
Art.25 Protocolul reprezintă întreaga înţelegere/voinţă a părţilor privind aspectele reglementate şi 
prevalează asupra oricărei înţelegeri anterioare, scrise sau verbale şi orice modificare poate fi efectuată 
numai prin act adiţional scris, încheiat între părţi.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi..........î n ......... exemplare cu valoare de original, câte unul pentru
fiecare parte.

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti Administraţia Străzilor Bucureşti

PRIMAR DIRECTOR GENERAL
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Către,

TELEFON (004 021) 341 07 15 • 28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.pubfjc@primarie3.ro 
Str. Intrarea Odobest: nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcţiei Administrarea 
Domeniului Public şi proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti cu Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării lucrărilor de 
interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi 
amenajarea/reamenajarea spaţiilor publice situate pe reţeaua stradală principal din 
sectorul 3.

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
DIRECTOR EXECUTIV,

scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă pute|i exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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