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CĂTRE,
Alina Neagu

             Având în vedere adresa dumneavoastră înregistrată la Consiliul Județean

Brașov cu nr.349 din data de 17.02.2021 prin care, conform Legii nr.544/2001 privind

liberul  acces  la  informaţii  de  interes  public,  solicitaţi  date  referitoare  la  investițiile

(aparatură medicală și consolidarea/renovarea clădirii) care s-au făcut în ultimii 10 ani

din banii alocați de Consiliul Județean Brașov la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din

Brașov, în ce au constat aceste investiții și despre ce sume este vorba,  vă comunicăm

următoarele:

- În anul 2011 s-au efectuat plăți în valoare de 517,89 mii lei pentru schimbarea

amplasamentului  centralei  termice  și  reabilitarea  sistemului  de  încălzire  și

prepararea apei calde.

- În anul 2012 pentru schimbarea amplasamentului centralei termice, reabilitarea

sistemului de încălzire și prepararea apei calde și instalare aer condiționat ( 16

bucăți) s-au efectuat plăți în valoare de 249,39 mii lei.

- În anul 2013 s-au efectuat plăți de 614,54 mii lei pentru Studiu de Fezabilitate

modernizare spații saloane spital, proiectare, execuție și modernizare instalație de

apă și electrică  precum și pentru modernizare saloane spital, scări acces, rampe

intrări și reparații fațadă.

- În anul 2014 s-au efectuat plăți  de 309,80 mii lei  pentru modernizare saloane

spital,  scări  acces,  rampe  intrări  și  reparații  fațadă,  proiectare,  execuție  și

modernizare  instalație  de  apă  și  electrică,  aparat  de  decongelare  rapidă

plasmatherm și ecograf.



- Pentru anul 2015 s-au efectuat plăți în valoare de 325,37 pentru centrifugă de

laborator,  cititor  stripuri  urină  și  microalbuminurie  și  Aparat  real-time  PCR+

Sistem automat pentru extracție acizi Nucleici.

-  În anul 2016 s-au efectuat plăți în valoare de 236,17 mii lei pentru aparat pentru

electroforeză în gel,  analizor automat de hematologie, analizor automat pentru

culturi microbiologice, paravan mobil de plumb pentru radioprotecție și router cu

management.

- În anul 2017 s-au efectuat plăți în valoare de 310,75 mii lei pentru centrifugă

pentru  plăci  verticală,  hotă  microbiologică,  analizor  automat  de  hematologie,

analizor automat biochimie, aparat pentru înfoliat încălțăminte cu folie de unică

folosință (2 bucăți) și cărucioare mobile urgențe medicale (3 bucăți).

- În anul 2018 nu s-au efectuat plăți.

- Pentru anul 2019 s-au efectuat plăți în valoare de 1.752,00 mii lei pentru aparat

de  radiologie,  centrală  termică  (3  bucăți),  aparat  pentru  dezinfecția  curentă  a

aerului din spital și un ecograf portabil (cofinanțare cu Ministerul Sănătății).

- În anul 2020 s-au efectuat plăți în valoare de 1.303,72 mii lei pentru robot pentru

dezinfecția cu ultraviolete a mediului, aparat de vizualizare a venelor (5 bucăți),

concetratoare de oxigen (5 bucăți), transpalet manual, autoutilitară de transport

marfă, PC-uri cu monitoare (10 bucăți), Documentație de Avizare a Lucrărilor de

Intervenție + Proiect Tehnic – Reparație capitală - rețea electrică  și modernizare

instalații electrice.

          Cu stimă,

                Preşedinte,                                              Secretar general al județului,
            Adrian - Ioan Veștea                                            Dumbrăveanu Maria

Şef serviciu Bradu Monica
Întocmit Joița Monica 
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