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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii din bugetul local a  
obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru 
un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima 
nr.5 
 
 
Avand in vedere HCL nr. 484/ 20.12.2017 privind preluarea in proprietatea Municipiului Timisoara cu titlu gratuit si 
aprobarea documentatiei tehnico-economice -  Studiu de Fezabilitate  - pentru obiectivul de investitie „Extindere 
Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si 
acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5;  
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-13354/ 30.05.2019  a Primarului Municipiului Timisoara si 
Proiectul de Hotarare privind: aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018  si aprobarea finantarii 
din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere Spital Clinic Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp 
de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, 
str. Gheorghe Dima nr.5, prin care se propune : 
-aprobarea devizului general actualizat ca urmare a majorarii acestuia cu valoarea de 156.396,265 lei (TVA inclus), 
valoare  rezultata  datorita  cresterii manoperei orare la minim 17,928 lei/ora si a reducerii CAM de la 2,25% la 
0,3375 %, conform prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a 
unor masuri fiscal-bugetare. 
 Prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018, rezulta: 
        Valoarea totala a devizului general   =  2.629.136,795  lei (TVA inclus), 
 din care: 
        Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M)  =  2.186.068,637 lei (TVA inclus) 
        Valoarea contractului de executie lucrari (PT+Executie lucrari) =  2.374.082.687 lei (TVA inclus), 
Se face mentiunea ca pana la momentul prezentei, din contractul de executie lucrari  s-au decontat doar serviciile de 
proiectare (in valoare de 53.043,49 lei) care nu intra sub incidenta OUG 114/2018. 
 
In baza celor de mai sus apreciem ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat conform 
OUG 114/2018  si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic 
Municipal de  Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal 
pentru vizitatori si ambulatoriu” - Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, indeplineste conditiile pentru a fi supus 
dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Local Timisoara. 
Prezentul raport fundamenteaza proiectul  de hotarare din punct de vedere tehnic, nu il fundamenteaza din punct de 
vedere economic si al legalitatii si nu stabileste necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare conform 
Legii 215/2001. 
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