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REFERAT 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii  

“Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 
Timişoara” 

 
 Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public, are cuprins in programul de investitii pe anul 
2015 obiectivul de investitii “DALI + PT Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic 
Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”. 
 Tinand cont de adresele Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara înregistrate cu numerele 
SC2014-30513/14.11.2014 si SC2014-15088/12.06.2014 prin care solicita reabilitarea acoperişului şi a 
fatadei de la stradă a Clinicii ORL, deoarece tencuiala este deteriorată prezentând pericol pentru trecatori 
dar şi montarea unui lift pentru transportul pacientilor operaţi, astfel încât să fie îndeplinite toate normele 
legale de funcţionare a unei unitati de profil, 

 Tinand cont de structura multietajata a cladirii, transportul cu targa a pacientilor operati se face 
cu foarte mare dificultate datorita scarii interioare de dimensiuni inguste care nu respecta normele 
sanitare in vigoare. Mentionam ca, in trecut a existat un lift de persoane in incinta Clinicii, actualmente 
demontat, putul de lift existand in continuare.  

Aceste lucrari sunt necesare pentru respectarea cerintelor de autorizare si functionare a acestor unitati 
spitalicesti. 

Având în vedere Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivului “ Reabilitare 
imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”, 
întocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 66.02.06.01 – 
Spitale. 
 Durata de realizare a investiţiei: 9 luni. 
 Urmare a celor de mai sus, 
 
                                                                P r o p u n e m: 
            1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de investiţii şi realizarea obiectivului 
“Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 
Timişoara”, în valoare totală de 2.481,81 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 1.874,95 mii lei 
(inclusiv TVA), întocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi 
în anexa la prezentul. 
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI  
“Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 

Timişoara” 
 
 
 

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de investiţii pentru obiectivul “DALI+PT Reabilitare imobil 
Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”  intocmit 
de SC”PRODAO-ING”SRL, are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei : 

 
Durata de realizare a investitiei :  9 luni 
Valoarea totala a investitiei :   2.481.810 lei (inclusiv TVA) 
      560.203 euro (inclusiv TVA) 
Din care constructii montaj C+M :                 1.874.951 lei (inclusiv TVA) 

       423.220 euro (inclusiv TVA) 
                  
 Capacitate: (in unitati fizice si valorice) 

Realizarea investiţiei la acest obiectiv, va contribui la eficientizarea transportului cu targa a 
pacienţilor operaţi având în vedere că scara de acces la nivelurile superioare este foarte îngustă, dar şi 
protejarea trecătorilor de eventuale căderi de tencuială.. 
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