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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA 
 PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-
economici-faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ 

Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul 
Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” 

 
1. Descrierea situaţiei actuale 
În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, obiectiv specific 8.1 - Creșterea 
accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, este necesară aprobarea documentației 
tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a 
investiției. 
 
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate 
Prin proiectul „ Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul 
Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” se urmareste  atingerea obiectivului specific 8.1 
”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și izolate”. Prin intermediul operaţiunii A - ambulatorii vor fi sprijinite 
investițiile de tipul reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor. 
 
Prin proiect se propune extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului O.R.L. din 
cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. 
 
Indicatorii de proiect ce fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse 
prin proiect, conform Ghidului Solicitantului, sunt: 

 Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată 
(pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – persoane 

 Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii 
medicale comunitare și ambulatorii) - unitati 

 
3. Concluzii 
     Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentației 
tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici – faza DALI prevazuti in 
Anexa 1 si descrierea sumară a investiţiei prevazuta in Anexa 2, pentru  proiectul „ Reabilitarea, 
extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 
Urgențe”. 
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