
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6  
S.T. 641/10.12.2020 

 
                

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în 

administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul situat în bd. Timișoara nr. 101E, sector 6, 
București, în suprafață de 33.330 mp, aflat în domeniul public al Municipiului  București. 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43/10.12.2020 al Direcției Tehnice din 
cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 
În conformitate cu prevederile: 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Ordinului nr. 1.096 din 30 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 
funcţionare; 

 H.C.G.M.B. nr. 9/2020 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al 
Municipiului București a imobilelor situate în București, Splaiul Independenței nr. 298A, 
Splaiul Independenței nr. 296 B, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E,               
Strada Drumul Taberei nr. 78A, sector 6; 
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi al art. 166 alin. (2) 

lit. g), k), l), m), n) și q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 
                                                        HOTĂRĂŞTE:        
 

Art.  1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 
transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul situat în bd. Timișoara nr. 101E, 
sector 6, București, în suprafață de 33.330 mp, aflat în domeniul public al Municipiului  
București.  

(2) Terenul va fi destinat edificării unui spital și este identificat conform planului Anexă 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Tehnică și Direcția Generală Economică, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  AVIZEAZĂ 
                                                                                pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 

                                                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                          Secretarul General al Sectorului 6,                                 
         
 
 
                                                                                        Demirel Spiridon                                                 
Nr.:                                                                                                
Data:  
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcția Generală Arhitect Șef 

    DIRECȚIA TEHNICĂ 
                                                                                                                                                Nr. 43 /10.12.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
  

Autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, 
capacitatea deplină de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul 
competenţelor lor, sau care nu sunt atribuite unei alte autorităţi. Astfel, exerciţiul 
responsabilităţilor publice la nivel local trebuie să revină autorităţilor publice locale care sunt 
întotdeauna cel mai aproape de locuitorii săi şi de nevoile comunității locale. 

Sănătatea, reprezintă un indicator al nivelului de civilizație și al calității vieții într-un 
stat modern, iar serviciile medicale au nevoie de susținere, finanțare și îmbunătățire semnificativă. 

Comunitatea locală a sectorului 6 așteaptă o aliniere a sistemului medical românesc la 
standardele europene, iar pentru realizarea acestui deziderat este necesară implicarea tuturor 
factorilor de decizie responsabili pentru demararea și realizarea unor proiecte de investiții de mare 
anvergură în domeniul sănătății, pentru extinderea și modernizarea rețelei sanitare actuale a 
sectorului 6. 

Drept urmare, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București se impune construirea 
unui nou spital, edificiu modern, dotat și utilat la nivelul standardelor europene, care să contribuie 
determinant la distribuția eficientă a serviciilor medicale în regim ambulator şi intraspitalicesc,  în 
concordanță cu nevoile de îngrijiri medicale ale populaţiei. 

 Această investiție va facilita accesul echitabil al populației la servicii medicale de 
calitate, reducând discrepanțele  locale în materie de îngrijiri primare și servicii de spitalizare.  

 Edificarea unui nou spital reprezintă prin prisma efectelor generate o valoare socială 
fundamentală și deschide un orizont de evoluție și calitate a serviciilor medicale mai presus de 
orice comentariu. De aceea, întârzierile, amânările, lipsa de acțiune pot genera efecte negative 
greu de corectat.  

În vederea materializării acestui proiect, autoritățile administrației publice locale ale 
sectorului 6 au întreprins demersurile necesare în vederea identificării unor imobile disponibile, 
aflate în proprietatea publică a municipiului București, situate pe raza administrativ-teritorială a 
sectorului 6, care să corespundă cerințelor specifice necesare pentru amplasarea unui spital.  

Drept urmare, considerăm necesară și oportună adoptarea prezentului proiect de 
hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în 
administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul situat în bd. Timișoara nr. 101E, sector 6, 
București, în suprafață de 33.330 mp, aflat în domeniul public al municipiului  București, 
identificat conform planului anexă, în vederea edificării unui spital. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

                                   STELA-ELENA TOMOEA 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Comunitatea locală a sectorului 6 așteaptă o aliniere a sistemului medical la 

standardele europene. Pentru realizarea acestui obiectiv, se impune construirea 

unui nou spital în Sectorul 6 al Municipiului București, un edificiu modern, dotat 

și utilat la nivelul standardelor europene, care să contribuie determinant la 

distribuția eficientă a serviciilor medicale în regim ambulator şi intraspitalicesc, în 

concordanță cu nevoile de îngrijiri medicale ale populaţiei. 

Drept urmare, văzând Raportul de specialitate nr. 43/10.12.2020 al Direcţiei 

Tehnice din cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef, supun spre dezbatere şi 

aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre  privind 

solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în 

administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul situat în bd. Timișoara nr. 101E, 

sector 6, București, în suprafață de 33.330 mp, aflat în domeniul public al 

Municipiului  București, identificat conform planului Anexă, în vederea edificării 

unui spital. 

 
   

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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