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Astăzi a fost semnat contractul de execuție lucrări la Ambulatoriul
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie

Contractul de execuție lucrări la Ambulatoriul Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie a fost semnat astăzi de Președintele Consiliului Județean
Iași, dl. Cristian ADOMNIȚEI, și reprezentantul firmei câștigătoare, CC
Moldoconstruct SA Iași. Oferta câștigătoare a fost de 3,3 milioane lei, fără
TVA, firma angajându-se să finalizeze lucrarea în 15 luni. „Consiliul
Județean implementează patru proiecte de reabilitare a ambulatoriilor de
specialitate, lucrări realizate prin intermediul fondurilor europene.
Ambulatoriul de la fostul Spital <<Sf. Ioan>> a fost deja finalizat.
Contractul de execuție a lucrărilor la Spitalul <<Cuza Vodă>> la începutul
lunii trecute și s-au demarat deja lucrările. La Spitalul de Pneumoftiziologie
am semnat astăzi contractul, iar ordinul de începere a lucrărilor va fi emis
imediat. Va urma în foarte scurt timp și semnarea contractului și la Spitalul
de Neurochirurgie. Sunt cele mai mari investiții în modernizarea, repararea
și dotarea spitalelor din ultimii 23 de ani”, a declarat dl. Cristian
ADOMNIȚEI.
Pe lângă cele patru ambulatorii, Consiliul Județean Iași a demarat
reabilitarea Spitalului de Copii „Sf. Maria” și a Spitalului de Neurochirurgie
„Prof. Dr. Nicolae Oblu”. „În următorii ani am în vedere reparații capitale
la toate spitalele din subordinea Consiliului Județean Iași. În acest sens,
absorbția fondurilor europene de către Consiliul Județean Iași pentru a
duce la îndeplinire acest deziderat va fi un obiectiv de căpătâi în exercițiul
financiar al Uniunii Europene 2014-2020”, a mai declarat Președintele
Consiliului Județean Iași.

Rezultatele estimate:
- 1 ambulatoriu reabilitat şi refuncţionalizat;
- aproape 2.000 de metri pătrați suprafaţă construită desfăşurată
reabilitată;
- 1 serviciu medical nou: ecografie toracico – abdominală;
- dotări şi echipamente pentru: 5 cabinete medicale pentru adulţi; 2
cabinete medicale pentru copii; un laborator radiodiagnostic; un
laborator de hematologie; un laborator de anatomie patologică; un
laborator de bacteriologie; un laborator biochimie; o cameră de
recoltare; un cabinet de explorări funcţionale.
Valoarea totală a proiectului este de 9,75 milioane lei, din care 7,65
milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

