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Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind lmputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti 
de a hotarl cu privire Ia asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucure~ti ~i Municipiul 
Bucure~ti, In vederea finantarii In comun a obiectivului de investitii de interes public local 

"Pasaj Doamna Ghica", pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului 
Bucure~ti 

Avand In vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure§ti 
nr. 3818/26.05.2021 ~i raportul de specialitate al Directiei Generate lnvestitii - Directia 
Planificare lnvestitii nr. 769/26.05.2021; 

I 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante ~i credite externe nr. 66/31.05.2021, 
avizul Comisiei de transport !?i mobilitate urbana nr. 7/31 .05.2021 !?i avizul Comisiei juridice !?i 
de disciplina nr. 179/31 .05.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure§ti; 

Tinand cont de adresa Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti nr. 
76413/24.05.2021 , lnregistrata Ia Primaria Municipiului Bucure~ti cu nr. 1957179/24.05.2021 
Ia Directia Asistenta Tehnica si Juridica cu nr. 3460/25.05.2021 si Ia Directia Generala 
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lnvestitii cu nr. 768/25.05.2021 referitoare Ia proiectul de hotarare pentru modificarea !?i 
completarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti nr. 
151122.04.2021 ; 

Luand In considerare Hotararea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 
Bucure~ti nr. 151/2021 privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil ~i solicitarea 
acordului Consiliului General al Municipiului Bucure~ti pentru lmputernicirea expresa a 
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure!?ti de a hotarl cu privire Ia asocierea 
dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucure~ti ~i UAT - Municipiul Bucure~ti, in vederea finantarii 
in comun a obiectivului de investitii de interes public local "Pasaj Doamna Ghica -
reconfigurare solutie tehnica proiect pentru sustinere cale rulare ~i instalatii fixe tramvaie, 
sens dublu, finalizare lucrari pasaj ~i rampe de acces ~i executarea lucrarilor de extindere 
canalizare pluviala ~i preepurarel deversare apa pluviala, aferente proiectului", pe raza 
administrativ - teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti ~i Hotararea Consiliului 
Local al Sectorului 2 nr. 179/27.05.2021 pentru modificare ~i completarea Hotararii Consililui 
Local al Sectorului 2 nr. 151/22.04.2021; 

Tn conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Tn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) !?i lit , ~irt ~ m), alin. (9) lit. a), art. 
139 alin. (3) !?i art. 166 alin. (2) lit. r), alin. (3) din 0 aha , Urg ta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativl cu modificarile !?i IW~~~- u tr~ re. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
HOTARA$TE: 

Art.1 Se imputernice~te expres Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti 
de a hotari cu privire Ia asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucure~ti ~i Municipiul 
Bucure~ti, in vederea finantarii in comun a obiectivului de investitii de interes public local 
"Pasaj Doamna Ghica", pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului 
Bucure~ti. 

Art.2 Se aproba contractu! de asociere ce urmeaza a fi incheiat i'ntre Municipiul 
Bucure~ti ~i Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti, conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Se imputernicesc Primarul General al Municipiului Bucure~ti ~i Primarul Sectorului 
2 al Municipiului Bucure~ti, sa semneze contractu! de asociere mentionat Ia art. 2 din 
prezenta hotarare. 

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti ~i Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 

Aceasta hotarare a fast adoptata In ~edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 02.06.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA. 

Sorin Purcarea 

Bucure~ti, 02.06.2021 
Nr. 140 

SECRETAR GENERAL 
L MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgiana Zamfir 
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Anexala H.C.G.M.B. nr. 4Lf()/D2, O(p. ~2~ 
Sectorul2 Municipiul Bucure~ti 

Municipiul Bucure~ti Nr. __ .__~/ ___ ,2021 

Nr. ___ _,/ ___ 2021 

CONTRACT DE ASOCIERE 

Capitolul I - Par,ile contractante 

Prezentul contract se incheie intre: 

1. Sectorul 2 al Municipiului Bucure~ti cu sediul in Bucure~ti, str ................. , sector 2, cod fiscal 

..................... , Cont: ....................................... , deschis Ia ............................... , telefon ..................... .... , 

fax: ........................... , reprezentat de domnul ................................ , avand functia de Primar 

~j 

2. Municipiul Bucure~ti cu sediul in Bucure~ti, str. .. .......................... , Sector ............. , tel. 

....................... , fax: ........................ , cod fiscal ............................ , Cont: .................................. deschis 

................................ , reprezentat de domnul ................................. , avand functia de Primar 

General, 

au convenit Ia incheierea prezentului Contract de Asociere, in urmatoarele conditii : 

Capitolulll- Dispozilii generale 

2.1. Asocierea creata prin prezentul contract este o asociere independenta $i fara personalitate 

juridica, creata potrivit Hotararii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. __ din data de ____ _ 

$i a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. __ din data de ____ ,, in baza 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile $i 

modificarile ulterioare ~i a legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare. 

2.2. Asocierea este constituita pe baza libertatii de vointa a partilor exprimata in prezentul 

Capitolullll- Documentele contractului 

Hotararea Consiliului local al Sectorului 2 nr. 3.1. 

3.2. Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. __ 

3.3. Proiect tehnic de executie ~ Ill;. I ~ \ 

3.4. Contract executie lucrari, ... -~ 
0• 
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Capitolul IV- Durata contractului 

4.1. Prezentul contract intra in vigoare Ia data semnarii de catre ambele parti ~i este valabil pana 

Ia realizarea obiectului acestuia. 

4.2. Durata contractului se poate prelungi prin Act Aditional 

Capitolul V- Obiectul asocierii 

5.1. Partile convin sa se asocieze in vederea finalizarii lucrarilor de constructie a obiectivului de 

investitii ,Pasaj Doamna Ghica" in conformitate cu specificatiile tehnice, economice ~i 

administrative mentionate in Capitolullll- Documentele Contractului . 

Capitolul VI - Contributia financiara Ia realizarea obiectului asocierii 

6.1. Valoarea totala a investitiei este in cuantum de ____ lei, iar contributia pentru fiecare 

parte va fi astfel: 

6.2. Sectorul2 al Municipiului Bucure~ti va participa cu sum a de 30 mil. lei (inclusiv TVA} avand 

ca sursa de finantare bugetullocal al Sectorului 2. 

6.3. Municipiul Bucure~ti va participa cu suma de ____ lei avand ca sursa de finantare 

bugetullocal al Municipiului Bucure~ti. 

6.4. Sumele alocate in baza contractului de asociere vor fi cheltuite in termen de maxim 

luni de Ia data virarii sumei. ----

Capitolul VII- Drepturile ~i obligatiile partilor 

7.1. Sectorul 2 al Municipiului Bucure~ti are urmiHoarele drepturi ~i obligatii : 

a. sa participe cu resursele financiare stabilite prin prezentul contract; 

b. sa desemneze un membru in comisia de receptie Ia terminarea executiei lucd=irilor in 

cauza; 

c. sa verifice procesele-verbale de receptie Ia terminarea executiei lucrarilor in vederea 

urmaririi utilizarii sumelor alocate conform destinatiei stabilite prin contractu! de 

asociere. 

7.2. Municipiul Bucure~ti are urmatoarele drepturi ~i obligatii: 

a. sa participe cu resursele financiare stabilite prin prezentul contract; 

b. sa utilizeze suma virata de Sectorul 2 al Municipiului Bucure~ti c 

stabilite prin prezentul contract; 

d. sa t ransmita Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti situatiile de plata int 

in vederea verificarii si aprQbarii acestora, :r\ 
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e. dupa verificarea situatiilor de lucrari si aprobarea acestora, executantul poate emite 

factura aferenta lucdirilor executate . Perioada de timp necesara verificarii situatiilor de 

lucrari si plata facturii este cea prevazuta Ia articolul 20 din contractu! de proiectare si 

executie a lucrarilor de constructie Pasaj Doamna Ghica. 

f. Documentatia de plata( situatia de lucrari, factura certificata si cu bun de plata) va fi 

transmisa de catre Serviciul Decontare Lucrari din cadrul Directiei Generale lnvestitii a 

Municipiului Bucure~ti Ia directia responsabila de efectuarea platii din cadrul Primariei 

Sectorului 2 pentru efectuarea platii In cuantum de 50 % din valoarea facturii, pana Ia 

concurenta sumei prevaute Ia art.6.2. 

g. Suma virata de sectorul 2 al Municipiului Bucuresti va fi utilizata conform destinatiei 

stabilite prin contractu! de asociere. 

h. sa puna Ia dispozitia Sectorului 2 al Municipiului Bucure~ti precum ~i organelor abilitate, 

toate documentele in vederea verificarii modului de utilizare a fondurilor alocate pe 

toata durata derularii precum ~i Ia finalizarea obiectului contractu lui; 

i. obligatia cheltuirii sumelor alocate in termen de maxim luni de Ia data virarii 

acestora. 

j. obligatia utilizarii in anii urmatori, cu aceea~i destinatie pentru care au fost alocate 

(pentru obiectivul stabilit prin contractu! de asociere), a sumelor ramase necheltuite Ia 

sfar~itul ani lor bugetari. 

k. obligatia restituirii sumelor alocate, in cazul neutilizarii acestora, in termen de 15 zile de 

Ia expirarea termenului prevazut pentru a fi utilizate, conform prevederilor art. 6.2. 

Capitolul VIII- Raspunderea contractuala 

8.1. Pentru nerespectarea clauzelor contractuale In tot sau in parte, sau pentru executarea 

defectuoasa a acestora, raspunderea revine partii in culpa. 

8.2. in relatiile cu tertii, raspunderea contractuala revine partilor asociate conform obligatiilor 

asumate in prezentul contract. 

CapitoluiiX-Tncetarea contractului 

Prezentul contract inceteaza prin : 

9.1. Neindeplinirea obiectului contractului. 

9.2. Prin acordul partilor. 

9.3. La expirarea perioadei de asociere. 

t I ..... ~ 
't ,.., 

Capitolul X- Rezilierea contractu lui 

10.1. Neexecutarea culpabila a obiectului contractu lui duce Ia rezilierea .de ·plin c:Jtept;., 
I 

/ 
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Capitolul XI - For1a majora 

11.1. For~a majora exonereaza de raspundere pa~ile, In cazul neexecutarii partiale sau totale a 

obligatiilor stipulate in prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent 

de vointa paflilor, imprevizibil ~i insurmontabil, aparut dupa lncheierea contractului ~i care 

impiedica partile sa execute total sau partial obliga~iile asumate. 

11.2. Partea care invoca for~a majora are obligatia sa aduca Ia cuno~tinta celorlalte par~i, in scris, 

eel mai tarziu In 5 (cinci) zile de Ia aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra 

efectelor ~i intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de 

Ia aparitie. 

11.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca Ia cuno~tin~a celorlalte parti incetarea 

cauzei de forta majora, in maximum 15 (cincisprezece) zile de Ia incetare. 

11.4. Daca aceste imprejurari ~i consecintele lor dureaza mai mult de 6 (~ase) luni, fiecare partener 

poate renun~a Ia executarea contractului pe mai departe. Tn nici un caz, niciuna din parti nu are 

dreptulla despagubiri de Ia celelalte parti, dar au indatorirea de a-~i onora toate obligatiile pana Ia 

data producerii fortei majore. 

Capitolul XII- Solutionarea litigiilor 

12.1. Litigiile care se vor na~te din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, 

clauzele, validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, vor fi solutionate pe cale 

amiabila. 

12.2. Daca partile nu vor ajunge Ia o in~elegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre 

solu~ionare instan~ei judecatore~ti competente, pe baza prevederilor prezentului contract ~i a 

dreptului material roman. legea aplicabila va fi cea romana. 

Capitolul XIII- Dispozitii finale 

13.1. Orice modificare sau completare adusa contractu lui se poate face numai de comun acord, in 

limitele legislatiei romane, prin acte aditionale ce vor face parte integranta din prezentul contract. 

13.2. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile ce le revin in baza prezentului contract 

unei terte persoane. 

13.3. Toate comunidirile care urmeaza a se efectua intre pa~i, ca 

expediere. 

13.4. Prezentul contract se incheie In 2 (doua) exemplare origin 

semnatara. 

Sectorul2 
Municipiului Bucure~ti 

PRIMAR 
Municipiul Bucure~ti 

PRIMAR GENERAL 

ei po~tei de 

ecare parte 

4. 
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