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ROMÂNIA 
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PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul  de investiţie 

"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. 

 Prin adresa cu nr. 3437/ 15.11.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. 
SC2017-028509/15.11.2017, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara solicită 
Municipiului Timisoara preluarea 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” propus la amplasamentul din Timisoara,  str. Gheorghe Dima, nr.5; 
  

Imobilele - construcţii şi teren, situate în Timişoara, str. Gheorghe Dima, nr.5, în care îşi 
desfăşoară  activitatea Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara sunt proprietatea 
publică a Municipiului Timişoara şi sunt date în administrarea  spitalului; 

Echipamentele existente in cadrul Laboratorului de Radioterapie sunt depăşite şi 
necesită costuri de mentenanţă foarte mari. Pe lângă acestea, dotarea secţiei cu un singur 
accelerator liniar achiziţionat în anul 2001 duce la un timp de aşteptare îndelungat pentru 
pacienţi şi la amânarea tratamentului imperios necesar 

Având în vedere necesitatea asigurării spaţiului pentru instalarea Acceleratorului liniar 
de particule pentru dotarea Secţiei de Radioterapie, este necesara realizarea investitiei 
"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; 

Întrucât Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara nu poate realiza lucrări de 
investiţii pe un teren aflat în proprietatea Primăriei Timişoara şi dat în administrare spitalului, 
Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara a aprobat 
intenţia de a preda Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit, documentaţia tehnico-economică, 
respectiv Studiul de Fezabilitate, în vederea realizării obiectivului  "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, str. Gheorghe Dima, nr.5 " de 
către Municipiul Timişoara.  

In consecinţă, considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind 
preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea 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. 
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