
  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 177 /12.07.2022 
privind instituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea 
E-Distribuție Muntenia S.A. asupra terenului în suprafață de 5941 mp, cu                                            

număr cadastral 226239, situat în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, aflat în 
administrarea Consiliului Local Sector 6 

 
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 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6,  
nr. .......; 
 Ținând cont de prevederile: 
-         Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-      Art. 12 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-      O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
-    Art. 755 și art. 756 din Legea nr. 287/2009 – Cod civil, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-     H.C.G.M.B. nr. 402/21.12.2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului General 
al  Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului situat 
în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, Sector 6, în vederea construirii de locuințe; 
          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și                     
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
          Consiliul Local al Sectorului 6  

HOTĂRĂŞTE: 
            Art. 1. Se instituie un drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea                                         
E – Distribuție Muntenia, pe toată durata existenței capacității energetice, asupra terenului în 
suprafață de 5941 mp, cu număr cadastral 226239, situat în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A,        
sector 6, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6, în vederea extinderii rețelei electrice și 
alimentarea cu energie electrică a ansamblului de locuințe format din 4 tronsoane                                        
(scări A, B, C, D) cu regim de înălțime Ds+P+3E+E4 retras, conform Anexei care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală Investiţii Publice 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. 3.  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 instituirea dreptului de uz și servitute cu titlu 
gratuit către societatea E-Distribuţie Muntenia S.A. asupra terenului în suprafaţă  

de 5941 mp, cu număr cadastral 226239, situat în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A,             
sector 6, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 402/2016, a 
fost aprobată transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului 
București în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat în strada 
Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, București. Consiliul Local Sector 6 administrează 
imobilul (teren în suprafaţă de 5941mp – număr cadastral 226239) situat în strada 
Alexandru Ivasiuc nr. 3A, în vederea construirii de locuinţe. Imobilul a fost întabulat 
în Cartea Funciară nr. 226239 cu încheierile nr. 6107/2.02.2014 și                     
nr. 32801/22.05.2017.  

În prezent, Primăria Sectorului 6 derulează în strada Alexandru Ivasiuc                    
nr. 3A, sector 6, un proiect amplu de realizare a unui ansamblu de locuinţe sociale 
format din 4 tronsoane (scări A, B, C și D) cu regim de înălţime Ds+P+3E+E4 retras 
și care cuprinde 246 de unităţi locative complet dotate cu instalaţii electrice, 
sanitare, termice, etc.  

Obiectivul general al investiţiei îl constituie promovarea dezvoltării 
resurselor umane și a incluziunii sociale prin asigurarea unei locuinţe pentru 
persoanele defavorizate.  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din                     
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit 
către societatea E-Distribuţie Muntenia S.A. asupra terenului în suprafaţă de       
5941 mp, cu număr cadastral 226239, situat în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, 
sector 6, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6. 

                                            
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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 Raport de Specialitate 
la proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit 

către societatea E-Distribuţie Muntenia S.A. asupra terenului în suprafaţă de          
5941 mp, cu număr cadastral 226239, situat în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A,    

sector 6, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6 
 

 

Ca urmare a cererii nr. 315234/02.07.2020, prin care Primăria Sectorului 6 a 
solicitat extinderea reţelei electrice de interes public din str. Ivasiuc, nr.3A, sector 6, 
București, S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. ne face cunoscut prin adresa înregistrată la 
Direcţia Generală Investiţii Publice, Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 
6561/17.09.2021, soluţia  tehnică  stabilită în cadrul studiului de fezabilitate realizat de 
S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. și avizată în comisia CTE cu avizul nr.60/03.09.2021.  

Prin  adresa nr. 6812 din 28.09.2021,  Direcţia Generală Investiţii Publice,  
Sectorul 6 al Municipiului București a  transmis în termenul de maximum 60 de zile, 
conform art.17 alin (1) din ordinal ANRE nr.36/2019,  optiunea de acceptare a 
propunerii de realizare a lucrărilor prin finanţarea totală de către E-Distribuţie 
Muntenia. 

Lucrările ce urmează să fie executate sunt structurate în 4 categorii și anume: 
1. Lucrări necesare în PTS 2551 

Postul de transformare subteran existent PTS 2551 se va echipa cu o celulă de linie 
conform specificaţiei tehnice DY 803, matricula 162325 ce se va integra în sistemul de 
telecontrol aferent PTS 2551 și se va utiliza pentru racordul PTAb proiectat.  

2. Montare racord electric subteran 20kV 
Racordarea postului de transformare proiectat PTAb la reţeaua de medie tensiune se 
va realiza prin pozarea unui cablu subteran racordat într-o celulă de linie montată în 
PTS2551 și a unui racord în sistem intrare-ieșire între PT 2373 și PT 2747, linie situată  
pe domeniul public, pe strada Alexandru Ivasiuc pe partea opusă imobilului construit. 
În celula de linie montată în PTS 2551 se va racorda un cablu MT, tip 3 x 1 x 185mmp, 
pozat initial până la orga de medie tensiune, după care se va  poza pe partea dreaptă 
a străzii Alexandru Ivasiuc, pe o lungime de aproximativ 140m până în zona noului 
ansamblu de locuinţe cu regim de înălţime Ds + P + 3E + E4 retras.  Până în această 
zonă sunt necesare realizarea a două foraje orizontale dirijate pentru traversarea 
străzilor Munţii Apuseni și Sergent Ștefan Cristian, fiecare foraj având o lungime de 
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aproximativ 10m. Pe partea opusă a noului complex rezidenţial se va identifica cablul 
de legătură între PT2373 și PT2747, se va secţiona și se vor realiza două   manșoane 
de legătură pe acesta. 

De la aceste manșoane se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat strada 
Alexandru Ivasiuc pe o lungime de aproximativ 10m, după care acestea vor intra pe la 
orga de medie tensiune în PTAb-ul proiectat pe terenul situat pe strada Alexandru 
Ivasiuc, nr.3A, sector 6, București.  Se va utiliza cablu 20kV, 3 x 1 x 185mmp Al, montat 
în tuburi de protecţie pliabile cu Ø160mm, pe pat de nisip, la adâncimea de 0,9m în 
trotuar și la 1,4m în carosabil și căi de acces. Cablurile vor fi pozate conform “Ghid 
pentru proiectarea și construcţia liniilor în cablu subteran MT și JT” elaborat de S.C.E. 
Distribuţie Muntenia S.A., tuburile de protecţie vor fi acoperite cu un strat de 24cm de 
nisip, peste care se va așeza folia avertizoare. Se vor folosi manșoane de legătură 
unipolare, conform specificaţiei tehnice DJ 4387/2 RO, iar in cellule de linie se vor utiliza 
capete terminale conform specificaţiei tehnice DJ 4456/6 RO. 

3. Montare post de transformare de 630kVA, 20/0,4kV (PTAb) 
Pe terenul aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6, cu suprafaţa de 5941mp, 
situat în strada Alexandru Ivasiuc, nr.3A, la limita de proprietate cu domeniul public, 
se va amenaja un post de transformare suprateran, prefabricat în anvelopă de beton, 
echipat cu un transformator de putere  630kVA, 20/0,4kV, realizat conform specificaţiei 
tehnice DG2061, ed. 1.  Postul de transformare nou proiectat va avea și echipamentele 
necesare integrării în sistemul de telecontrol S.C. E-Distribuţie Muntenia S.A. Acest 
lucru va avea implicaţii majore asupra securităţii personalului deoarece 
echipamentele de comutaţie vor fi comandate de la distanţă și totodată, utilizarea 
echipamentelor de ultimă generaţie va conduce la creșterea fiabilitaţii instalaţiilor și 
reducerea timpului de nelivrare a energiei.  

4. Montare firide de distribuţie, contorizare și protecţie aferente blocurilor scara 

A, scara B, scara C și scara D 

Din postul  de transformare de 630kVA, 20/0,4kV proiectat (PTAb) se vor alimenta 
subteran pe terenul de 5941mp prin cabluri 3 x150+95N mmp (DC4146). FDCP-urile 
aferente blocurilor vor fi montate la parter.  

Lucrările care urmează să fie executate sunt de interes public și în conformitate 
cu art. 12 din Legea 123/2012 a Energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările 
și completările ulterioare, societatea are drept de uz asupra terenului, cu titlu gratuit.  
Ţinând seama de dispoziţiile art.755 și art.756 din Legea 287/2009, privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 87 alin. 
(5), art. 129 alin. (1), alin. (2) litera  c), art. 136  alin. (1), art. 139  alin. (1) și 3 lit. g), art. 196 alin. 
(1) lit.a), art. 197 alin. (4), art. 199 și art. 300 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, modificările și completările ulterioare, în 



 

 

temeiul art. 12 din Legea nr.123/2012, a Energiei electrice și a gazelor naturale, cu 
modificările și completările ulterioare și în baza art. 22 din Ordonanţa Guvernului  nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 emiterea unei Hotărâri de Consiliu 
prin care se va acorda cu titlu gratuit  drept de uz și servitute pentru terenul cu 
suprafaţa de 5941mp, cu număr cadastral 226239, situat în strada Alexandru Ivasiuc, 
nr. 3A,  sector 6, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6. 
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