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 ROMÂNIA                                           Anexă la raportul de specialitate nr. SC 2017 – 31247 / 13.12.2017 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE                                                                                        
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Privind Proiectul de hotărâre  
pentru însuşirea şi preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit a 

documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul  "Extindere 
Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou 

Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. 
Gheorghe Dima, nr.5 

Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre 
 

Proiectul de hotărâre are impact asupra: DA NU 

1.Mediului macro-economic   X 

               Nu 

11. Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat  X 

Nu 

2. Mediului de afaceri  X 

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului de afaceri produse în urma aplicării actului 
normativ)  

21  Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi  X 

(se vor prezenta consecinţele asupra sarcinilor administrative produse în urma aplicării actului normativ) 

22  Intreprinderilor mici şi mijlocii   X 

(se vor prezenta consecinţele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii produse în urma aplicării actului normativ) 

3. Mediului social X  

- creşterea numărului de persoane vindecate; 
- creşterea numărului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a 

afecţiunilor oncologice; 
- dezvoltarea infrastructurii medicale de interes public la nivel local. 
- Imbunătăţirea fluxurilor de circulaţie si acces spre spaţiile 

cu destinaţia de Radioterapie 
4. Mediului natural    

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului produse în urma aplicării actului normativ)  

5.Altor domenii   

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informaţii în plus faţă de cele prezentate la pct. 1-4 
supra ) 

Secţiunea a 2-a  
Efectele proiectului de hotărâre asupra legislaţiei in vigoare 
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1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale 
Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de 
hotărâre)  

  

(Se vor preciza actele normative înscrise şi în cuprinsul proiectului de hotărâre, care sunt modificate sau 
abrogate prin acesta )  

Secţiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? X  

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul 2017-2019: 2.906,24 mii lei 

- in mii lei (RON) 

Indicatori 
Anul Urmatorii Media pe 

curent patru ani cinci ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus 

        54,00 150,00 2.702,24 +/-0   +581.25 

 
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus asupra bugetului 
local: 
 

-54,00 +204,00 +2.702,24    +581.25 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheit. bugetare 

 

7. Alte informaţii  Finanţarea acestor cheltuieli se va face cu incadrarea in bugetul 
aprobat pentru anul 2017-2019  

 

Secţiunea a 6-a  
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competenţelor instituţillor existente 
Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect 
2. Alte  informaţii 
Nu sunt 

 
       Sef Serviciu Scoli - Spitale                                     Consilier 
                          Anca Laudatu                                            Marius Duma 


