
Expunere de motive  

la proiectul de hotarare privind aprobarea achizitiei unui bibliobus de catre Primaria 

Sectorului 2 din Municipiul Bucuresti   

 

La nivelul Municipiului Bucuresti, Biblioteca Metrolopolitana are ca misiune facilitarea 

accesului gratuit  al populatiei la colectiile vaste de carte pentru adulti si copii, servind ca 

centru comunitar care sustine activ informarea, cercetarea, educatia si recreerea 

locuitorilor din Bucuresti si din judetul Ilfov.  

Desi segmente importante ale locuitorilor din Sectorul 2 sunt deservite de Biblioteca 

Metropolitana, in cateva locatii fixe1, prin Biblioteca “Lucian Blaga”, “Biblioteca sonora 

pentru nevazatori”, “Biblioteca Dimitrie Cantemir”, “Biblioteca Costache Negruzzi”, 

“Biblioteca Alexandru Odobescu”, respectiv “Mediateca George Enescu”, locuitorii 

cartierelor Tei, Floreasca, Doamna Ghica, Obor si Colentina sunt situati la distante mari 

fata de acestea si, implicit, nu beneficiaza de serviciile Bibliotecii Metropolitane. 

In conformitate cu datele statistice publicate de Primaria Sectorului 2, aceasta 

subdiviziune administrativ-teritoriala are o populatie de 374.647 locuitori, cu o densitate 

de 11.708 locuitori/km², varsta medie fiind de 42,8 ani. Desi nu exista date statistice 

publice referitoare la populatia din Sectorul 2 impartita pe cartiere, se observa cu 

usurinta ca segmente semnificative din cartierele mentionate mai sus nu beneficiaza de 

serviciile unei biblioteci publice, cu acces gratuit, aspect de natura sa restranga dreptul 

la cultura si educatie al locuitorilor acestora. 

In consecinta a fost identificata nevoia infiintarii unui serviciu mobil de biblioteca, 

deservita de un automobil dotat corespunzator, care sa parcurga trasee saptamanale si 

sa stationeze in locatii comunicate public, de asa maniera incat sa se asigure accesul 

acestor segmente de populatie la servicii publice de imprumut gratuit de carte. 

Deoarece Biblioteca Metropolitana nu dispune de un astfel de vehicul sau de bugetul 

necesar achizitionarii, dotarii, intretinerii si asigurarii combustibilului, prin prezentul 

proiect de hotarare se propune ca Primaria Sector 2 sa se doteze cu acesta si sa-l puna la 

dispozitie gratuit Bibliotecii Metropolitane, aceasta din urma fiind responsabila de 

asigurarea derularii proiectului de biblioteca mobila si a resursei umane necesare ( 

bibliotecar, conducator autovehicul). 

Consideram ca in acest mod vor exista cateva mii de noi beneficiari ai serviciului public 

de imprumut gratuit de carte, mai ales la nivelul segmentului varstei a treia, avand in 

                                                             
1
 � Conform datelor existente pe pagina web a Bibliotecii Metropolitane, 
https://www.bibmet.ro/filiale/filiale-sector-2/  

https://www.bibmet.ro/filiale/filiale-sector-2/


vedere ca in Sectorul 2 sunt 96.942 de pensionari, categorie a populatiei cu venituri 

foarte reduse si cu disponibilitate scazuta de deplasare pe distante mari, care s-ar putea 

bucura de acest serviciu. 

Suma necesara achizitiei, dotarii si combustibilului necesar bibliobusului este o suma 

redusa ( aproximativ 60.000 de euro), in comparatie cu beneficiul net pe care il va aduce 

locuitorilor Sectorului 2. 

Avand in vedere cele de mai sus, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare 

Consiliului Local Sector 2. 

  

Consilier USB/USR în Consiliul Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotararea nr.  … 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de 

Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în 

ședință extraordinară, astăzi, ......2017, 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea achizitiei unui bibliobus de 

care Primaria Sectorului 2 din Municipiul Bucuresti il va atribui in folosinta gratuita 

Bibliotecii Metropolitane in vederea furnizarii serviciului public de biblioteca mobila in 

Sectorul 2,   

Analizând: 

         - Raportul de Specialitate nr. .... întocmit de .......................; 

        - Avizul Comisiei ............... cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

        - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind 

exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de 

conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 334/2002 privind bibliotecile, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1  

In intelesul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel: 



a) „biblioteca mobila” –serviciu public de interes local, furnizat de Biblioteca 

Metropolitana care asigura cetatenilor Sectorului 2 posibilitatea de a imprumuta 

si returna carti la puncte mobile, deservite prin intermediul bibliobuzului, cu un 

program comunicat in prealabil publicului. 

b) „bibliobus” – autovehicul achizitionat si dotat de Primaria Sectorului 2, conform 

cerintelor definite in caietul de sarcini, care va deservi si livra la puncte mobile 

cetatenilor din Sectorul 2 carte din catalogul Bibliotecii Metropolitane, in sistem 

de imprumut, conform legislatiei in materie in vigoare. 

Art. 2 

(1) Se aprobă achiziția de catre Primaria Sector 2 a unui automobil cu destinația de 

bibliobus, in scopul dezvoltarii de catre Biblioteca Metropolitana a serviciului public de 

interes local „biblioteca mobila”, la prețul maxim de 288.000 RON 

(douasuteoptzecisioptpmii) lei. 

(2) Primaria Sector 2 va asigura achizitia autovehiculului prevazut la alineatul (1) pana 

cel tarziu 1 august 2017, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice. 

(3) Primaria Sector 2 va elabora caietul de sarcini in colaborare cu Biblioteca 

Metropolitana, aceasta din urma stabilind dimensiunea si dotarile necesare 

autovehiculului pentru a raspunde cerintelor si standardelor serviciului public de 

biblioteca mobila. 

 

Art. 3  

(1) Pe toata durata functionarii serviciului public de interes local “biblioteca mobila”, 

automobilul va fi dat in folosinta gratuita Bibliotecii Metropolitane, Primaria Sector 2 

urmand sa suporte, din bugetul propriu, costurile privind asigurarea, taxele de 

proprietate, intretinerea si combustibilul, in limita maxima a 100 l/luna. 

(2) Biblioteca Metropolitana va suporta, din bugetul propriu toate celelalte costuri ale 

proiectului, cu exceptia costurilor mentionate la alin. (1). 

 

Art. 4 Se împuternicește  Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze în 

numele Sectorului 2 al Municipiului București, contractul de vânzare cumpărare a 

bibliobusului, precum și înscrisurile necesare perfectării tranzacției, conform actelor 

normative aplicabile. 



Art. 5 Zonele deservite cu prioritate de bibliobus vor fi cartierele Tei, Colentina, Obor si 

Doamna Ghica. 

Art. 6 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti va duce la indeplinire prezenta 

Hotarare. 

 


