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ADMINISTRATOR PUBLIC,                                                                       PRIMAR, 
BIROUL TEHNIC                                                                                                                             Nicolae Robu 
Nr.: SC 2015-……….. /…. .06.2015 
              
 

REFERAT 
 Privind aprobarea “D.A.L.I”  pentru obiectivul de investitii „Statie de abur la spitalul de boli Infectioase si 

Pneumoftiziologie dr. V. Babes” din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13   
 
 

Biroul Tehnic din cadrul Administrator Public are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 
obiectivul de investitii «S.F. + D.A.L.I. + P.T.» - „Statie de epurare si instalatii abur la Sp. V. Babes” din 
municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13. 

Spitalul de boli infecţioase V.Babes fiind un spital de boli infecţioase ce nu deţine staţie de epurare si toate 
apele uzate infestate cu diferiţi microbi contagioşi si necontagioşi de la grupurile sanitare, laboratoare, bloc 
alimentar si din cadrul grupurilor sanitare aferente saloanelor de bolnavi se deversează in reţeaua de canalizare 
urbana ceea ce duce la extinderea unor boli infecţioase.   

Se doreşte construirea unei staţi de epurare si a unei reţele de canalizare noua propusa in curtea spitalului 
care preia apele uzate provenite din activitatea spitalului pentru separarea colectări a apelor uzate  si branşări la 
reteaua urbana in funcţie de conţinutul lor de microbi contagioşi si necontagioşi, pentru evitarea epidemiilor ce pot 
apărea prin intermediul reţelei de  canalizare. 

Statia de aburi este folosita pentru spalatoria spitalului unde se face si dezinfecţia lenjeriei si pentru blocul 
alimentar pentru prepararea alimentelor pentru bolnavi in cazanele de preparare a alimentelor existente. 

Se doreste inlocuirea cazanului de abur si punerea in functiune fara alte interventii la instalatiile din statia de 
abur, reabilitarea instalatiei din statia de abur si inlocuirea traseelor care conduc aburul spre consumatori 
respectivi spre spalatorie si blocul alimentar. 

Conform “D.A.L.I” pus la dispozitie se propun lucrari de modernizare a statiei de abur, imbunatatind 
asigurarea cu utilitati a constructiilor  existente. 

Comisia Tehnico-Economica a „avizat favorabil” documentatia prin Fisa Tehnica nr. 295/22.05.2015.   
Avind in vedere “D.A.L.I”  pentru obiectivul de investitii „Statie de abur la spitalul de boli Infectioase si 

Pneumoftiziologie dr. V. Babes” din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13, intocmit de S.C. 
«Atelierul Arhitext» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.06 – Spitale. 

Durata de realizare a investitiei este de 1 de luni.  
Fata de cele prezentate mai sus, 
 

PROPUNEM: 
 

Aprobarea “D.A.L.I” si realizarea obiectivului de investitii „Statie de abur la spitalul de boli 
Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes” din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 in valoare de 
852.658,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care C.+M. = 733.446,00 lei, intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L. 
cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul. 
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