
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 1/11.01.2022 
privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor                   
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Coexistență LEA 110Kv cu spital 

DS+P+3E+Et.4 retras, situat în Bulevardul Timișoara nr.101E, Sector 6, Municipiul București”                         
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcției Generale Investiții Publice nr.........., din cadrul aparatului de specialitate al                    
Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 6,  
nr. ....... și nr.......; 
 Ținând cont de prevederile: 
 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Hotărârii 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;  

 art. 18 și art. 33 din Ordinul nr. 25/2016 al A.N.R.E. privind aprobarea Metodologiei pentru 
emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea; 

 Avizul Electrica privind Studiul de Coexistență pentru obiectivul„Coexistență LEA 110Kv cu 
spital DS+P+3E+Et. 4 retras, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E, Sector 6, municipiul 
București”. 
   În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 
alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind                    
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
            Art. 1.  (1) Se aprobă documentația tehnică, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții „Coexistență LEA 110Kv cu spital DS+P+3E+Et.4 retras, situat în Bulevardul Timișoara 
nr. 101E, Sector 6, municipiul București” conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Coexistență LEA 
110Kv cu spital DS+P+3E+Et.4 retras, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E, Sector 6, municipiul 
București”, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  

Art. 2.  Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin 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. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul 

prevăzut de lege. 
                              
INIȚIATOR PROIECT                                                                   AVIZEAZĂ 
         PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
    CIPRIAN CIUCU                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                        Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                          Demirel Spiridon                                              
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Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Coexistenţă LEA 110Kv cu spital DS+P+3E+Et.4 retras, situat în Bulevardul 
Timișoara nr.101E, Sector 6, Municipiul București” 

 

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, a fost propusă dezvoltarea în cadrul sectorului 6 a unei zone aferentă 

sănătăţii 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 secţie de obstetrică cu zonă dedicată mamei și 

copilului. 

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6                     

nr. 259/21.12.2021, a fost aprobată documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate 

și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Construire spital în 

Bulevardul Timișoara Nr. 101E”, sector 6, București.     

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea continuă a calităţii 

vieţii locuitorilor din sectorul 6, cât și din întreg Municipiul București, prin dezvoltarea 

unor comunităţi sustenabile, capabile să utilizeze și să gestioneze resursele în mod 

eficient, pe zone de potenţial economic și pe domenii prioritare, asigurând 

prosperitatea locuitorilor, coeziunea socială și protecţia mediului. 

Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, prin realizarea obiectivului de 

investiţii „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 cetaţenii din zona anterior menţionată. 



 

Terenul pe care urmează să se construiască acest imobil cu destinaţia de spital 

se află în culoarul de funcţionare și siguranţă al LEA 110 kV d.c. Bujoreni-Militari, 

nerespectând distanţa reglementată în conformitate cu prevederile normativului 

“Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie și de siguranţă aferente 

capacităţilor energetice”, “Capitolul II – Culoare de trecere (funcţionare), zone de 

protecţie și siguranţă pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV”. 

În acest context, sunt necesare lucrări de reglementare a LEA 110kV d.c. 

Bujoreni - Militari care constau în: LEA 110 kV dublu circuit se va desfiinţa între stâlpii 

nr. 5 și nr. 6 aflaţi pe terenul în cauză  și se va înlocui pe această porţiune cu 2 circuite 

în cablu subteran pozat pe teren, după care se va continua în LEA 110 Kw d.c. 

existenţă până la staţia de 110 kV Bujoreni. 

  În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 

alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Coexistenţă LEA 110Kv cu spital DS+P+3E+Et.4 retras, situat în Bulevardul 

Timișoara nr.101E, Sector 6, Municipiul București”.                                                     

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 



 

 

Nr. 170 /11.01.2022 

 
 

 Raport de Specialitate 
 

 

Comunitatea locală din sectorul 6 al Municipiului București, conform analizelor specialiștilor, 

are un acces dificil la sistemul de sănătate de stat. Zona cea mai afectată este cea compusă 

din cartierele Militari și Drumul Taberei, care nu beneficiază de legături facile cu spitalele din 

Municipiul București.  

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 259/21.12.2021, a fost 
aprobată documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate si indicatorii tehnico economici 
pentru obiectivul de investiţii „Construire spital în Bulevardul Timișoara Nr. 101E, sector 6, 
București.     

Obiectivul general al acestui proiect constă în îmbunătaţirea continuă a calităţii vieţii 
locuitorilor din sectorul 6, cât și din întreg Municipiul București, prin dezvoltarea unor 
comunităţi sustenabile, capabile să utilizeze și să gestioneze resursele în mod eficient, pe zone 
de potenţial economic și pe domenii prioritare, asigurând prosperitatea locuitorilor, coeziunea 
socială și protecţia mediului. 

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureșt, prin realizarea obiectivului de investiţii 
„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 
cetaţenii din zona anterior mentionată. 

Amplasamentul viitorului corp de spital se află la intersecţia cartierelor Militari – Drumul 
Taberei, pe un teren cu suprafaţă de 33,328.351mp. 

În zona amplasamentului unde urmează să se construiască acest imobil cu destinaţia de spital 
se află LEA 110 kV d.c. Bujoreni-Militari, între stâlpii nr. 5 și nr. 6, echipaţi cu conductoare active 
OL-AL 300/40 mmp, o fibră optică OPGW cu 48 de fibre a E-Distributie, montată corect pe 
vârful stâlpului și o fibra ADSS cu 24 de fibre a Direct One, montată mai jos pe stâlp.  
Astfel, terenul în cauză se află în culoarul de funcţionare si siguranţă al LEA 110 kV d.c. 
Bujoreni-Militari si nu se respectă distanţa reglementată în conformitate cu prevederile 
normativului “Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie și de siguranţă aferente 
capacităţilor energetice”, “Capitolul II – Culoare de trecere (funcţionare), zone de protecţie și 
siguranţă pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV”, având lăţimea stabilită conform pct. 
2.5, culoarul de trecere (de funcţionare), zona de protecţie și zona de siguranţa este de 37 
metri simetrică faţă de axul LEA (18,5m din axul liniei stânga-dreapta). 
În acest context, sunt necesare lucrări de reglementare a LEA 110kV d.c. Bujoreni - Militari care 
constau în: LEA 110 kV dublu circuit se va desfiinţa între stâlpii nr.5 și nr.6 aflaţi pe terenul in 
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cauză  și se va înlocui pe această porţiune cu 2 circuite în cablu subteran pozat pe teren, după 
care se va continua în LEA 110 kV existentă până la staţia de 110kV Bujoreni. 
 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii „Coexistenţă LEA 110Kv cu spital DS+P+3E+Et.4 
retras, situată în bulevardul Timișoara nr.101E, Sector 6, Municipiul București” este exprimată 
în lei, fără TVA și, respectiv, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 
devizul general, astfel: 
 

- 3.940.457,50 lei (fără TVA), respectiv 4.689.144,43 lei (inclusiv TVA), 

din care C+M: 

- 3.367.615,30 lei (fără TVA), respectiv 4.007.462,21 lei (inclusiv TVA). 

   
Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea 
documentaţiei tehnice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Coexistenţă LEA 110Kv cu spital DS+P+3E+Et.4 retras, situat în 
Bulevardul Timișoara nr.101E, Sector 6, Municipiul București”.                                                     
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