Primaria Oradea a semnat contractul de finan?are pe f
onduri europene in vederea extinderii ambulatoriului
Spitalului Jude?ean Vineri , 14 Iunie 2019, 14:10

Primarul Ilie Bolojan a semnat azi, 14 iunie 2019, cu Agen?ia de Dezvoltare Regionala N
ord Vest, reprezentata de directorul general, dl. Marcel Bolo?, contractul de finan?are pe
fonduri europene in vederea extinderii ambulatoriului Spitalului Jude?ean.
În baza acestui contract urmeaza sa se construiasca o cladire noua, lipita de partea din f
a?a a spitalului.
Din punct de vedere imobiliar, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea are in
structura sa sase cladiri distincte: Stationar I, Stationar II, Stationar III, Ambulatoriul
integrat al Spitalului cu Serviciul Administrativ, Laboratorul de Medicina nucleara si
Serviciul de Medicina legala.
Proiectul de fa?a are ca obiect extinderea ambulatorului corpului B al Spitalului Clinic J
udetean de Urgen?a Oradea, situat pe str. Gheorghe Doja nr. 65 Oradea, cu un corp an
exa - cladire cu regim de inal?ime D+P+3E cu destina?ia de Ambulatoriu, in vederea re
locarii Ambulatoriului integrat al Spitalului cu Serviciul Administrativ situat in prezent
pe str. Republicii nr. 37, Oradea.
În consecin?a, se va realiza un nou corp de cladire - un corp anexa, a carui organizare fu
nc?ionala va arata astfel: nivelul -1 va deservi zona de recep?ie; nivelele -1, 0 si +1 vor fi
destinate zonei de policlinica- ambulator; nivelul +2 va fi destinat zonei administrative;
nivelul +3 va desevi zona ATI.
Valoarea totala a investi?iei este de 45.441.322,48 lei ( cu TVA inclus), iar durata de r
ealizare va fi de 24 luni.
Valoarea maxima eligibila a proiectului este de 10.700.750 lei, valoarea eligibila
nerambursabila FEDR este de 7.490.525,00 lei, valoarea eligibila nerambursabila buget d
e stat este de 2.996.210,00 lei, iar contribu?ia proprie eligibila a bugetului local al m
unicipiului Oradea este de 214.015,00 lei.
Investitia va fi finantata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa p
rioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale.
"Urmeaza ca in cursul lunii iulie, sa fie demarata procedura de licita?ie, astfel ca in to
amna acestui an sa avem avea un constructor. Ne propunem ca cel tarziu in primavara
sa demaram lucrarile de extindere a ambulatoriului, care vor dura 2 ani.
Ne cerem anticipat scuze pentru deranjul provocat de aceste lucrari, precum ?i pentru c
ele care se mai fac in zona. Vom face tot posibilul pentru a scurta timpul de execu?ie", a
spus primarul Ilie Bolojan.

