
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                   PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6       
Nr. 561/10.09.2021                  
                                                                
                                                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE SPITAL ÎN 
BULEVARDUL TIMIȘOARA NR. 101E” 

 
 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. ..............  întocmit de Direcţia 

Generală Investiții Publice; 
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului 

Local Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile:  

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotarârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  
          - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196                    
alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                    
cu modificările si completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă documentația tehnică fază studiu de fezabilitate și indicatorii 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “CONSTRUIRE SPITAL ÎN 
BULEVARDUL TIMIȘOARA NR. 101E”, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia 
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:        

 



 

 
  

 

 

 
 

 

                      
REFERAT DE APROBARE 

 

 
     Sectorul 6 al Municipiului București nu beneficiază de sistemul de sănătate de stat în 
perimetrul arondat. Zona cea mai afectată este comunitatea locală din cartierele Militari și 
Drumul Taberei, care nu beneficiază de acces facil la spitalele din Municipiul București.  
     Astfel, propun dezvoltarea în cadrul sectorului 6 a unei zone aferentă sănătății publice ce 
va avea ca prim pas realizarea unui corp de spital, de dimensiuni medii, ce va cuprinde atât parte 
de spitalizare de zi, ambulatoriu, chirurgie cu spitalizare continuă aferentă, cât și secție de 
obstetrică cu zonă dedicată mamei și copilului. 

     Obiectivul general al Proiectului constă în îmbunătățirea continuă a calității vieții 
locuitorilor din sectorul 6, cât și din întreg Municipiul București pentru generațiile prezente, și 
acordarea unei atenții deosebite pentru generațiile viitoare, prin dezvoltarea unor comunități 
sustenabile, capabile să utilizeze și să gestioneze resursele în mod eficient, pe zone de potențial 
economic și pe domenii prioritare, asigurând prosperitatea locuitorilor, coeziunea socială și 
protecția mediului. 
      Primăria sectorului 6, București prin proiectul „CONSTRUIRE SPITAL ÎN 
BULEVARDUL TIMIȘOARA NR. 101E“ dorește să asigure o paletă cât mai largă de servicii 
medicale, acest spital propunându-se a rezolva deficitul de servicii medicale pentru cetățenii din 
această zonă.  
      Investiția va raspunde nevoilor spitalicești sub o forma mult îmbunătățită față de situația 
celor mai multe spitale din București în ceea ce privește asigurarea circuitelor funcționale 
spitalicești, a calității actului medical, a ofertei de servicii medicale diversificate, minimalizării 
riscului legat de apariția infecțiilor nosocomiale precum și atragerii și menținerii personalului 
medical cu înaltă calificare .  

      În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 
k), art. 196 alin.(1) lit.a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local 
Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiul de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “CONSTRUIRE 
SPITAL ÎN BULEVARDUL TIMIȘOARA NR. 101E”. 
 
 
                                                               PRIMAR, 

 
    Ciprian Ciucu 
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