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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre
Proiect de hotărâre privind
Aprobarea fazei SF pentru „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata
"dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe
Adam , nr. 13

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre
1. Descrierea situaţiei actuale
Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare
nr.74/06.06.2019 cu operatorul economic S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, avand ca
obiect realizarea documentatiei pentru Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata
"dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe
Adam , nr. 13. Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul
Timișoara, str.Gheorghe Adam, nr.13. Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL
nr.157/2002, prelungit prin HCL nr.131/2017 amplasamentul se afla în zona de instituții
publice și servicii. Teren, în suprafață de 6062 mp.
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Sectorul sanitar se bazeaza pe o infrastuctura de sanatate conceputa acum 50-60 de ani, cand
nevoia de servicii de sanatate era diferita fata de realitatile de astazi. In prezent, in cadrul spitalului
nu sunt spatii disponibile pentru amenajare cu spatii de diagnostic si tratament a afectiunilor
oncologice, cazurile constatate fiind transferate la alte unitati de specific, intarziind astfel
posibilitatea luarii masurilor medicale de urgenta.
Obiectivul general al proiectului propus il constituie cresterea calitatii actului medical in
diagnosticare si tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui centru oncologic de terapie
personalizata.
Terapia cu radiatii este vitala pentru vindecarea cancerului sau ameliorarea unor simptomne(cum
ar fi durerea, dispneea) in tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte
importanta achizitionarea de aparaturi noi, moderne, care sa reprezinte o solutie pentru bolnavii de
cancer.
Prin prezentul proiect, in realizarea construirii noii infrastucturi se vor lua in considerare aspecte
privind solutiile eficiente energetic si responsabile fata de mediu, cu impact redus asupra mediului,
crearea unor conditii de igiena corespunzatoare.
De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit la:
-

Cresterea capacitatii de diagnosticare timpurie a afectiunilor oncologice,
Cresterea numarului de persoane vindecate,
Cresterea numarului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afectiunilor
oncologice,
Cresterea numarul locurilor de munca,
Dezvoltarea infrastucturii de interes public la nivel local.

Exploatarea si intretinerea obiectivului de investitii va fi asigurata de catre Spitalul de Boli
Infectioase si Pneumoftiziologie”Victor Babes” Timisoara, impreua cu Primaria Miunicipiului
Timisoara. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura
prin sectiile si serviciile sale asistenta medicala complexa,curativa, preventiva si de recuperare
a pacientilor fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant universitar si
postuniversitar de cercetare.
3.Alte informatii
Costurile pentru realizarea investitiei conform Devizului General sunt următoarele:
Valoarea totala a investitiei :

93.225,95633 mii lei(inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :

17.009,81398 mii lei(inclusiv TVA)

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 30 luni din care executie 18 luni.
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Indici urbanistici generali- existenți
S teren=6062 mp (conform C.F.)
Indici urbanistici generali- propus
S construita la sol totala= 1.332.00 mp
S desfășurată totala=1.867,00 mp
Regimul de inaltime constructie propusa: P+E.
Categoria de importanta: C
4.Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de
hotarare privind fazei SF pentru obiectivul „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie
personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara,
str. Gheorghe Adam , nr. 13
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