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Domnului Traian Deleanu, redactor-șef ”Turnul Sfatului” 
 
 

În legătură cu solicitarea dvs. înregistrată sub nr. 16.066 din data de 12.07.2022, vă 
comunicăm: 
 

• Lucrările la clădirea Unității de Primiri Urgențe sunt executate în proporție de 86 %, cu 
un stadiu financiar de 73,57 %; 

• Clădirea Neurologie înregistrează un progres fizic de 59,87 % și un stadiu al plăților de 
9,89 milioane lei, fără TVA; 

• Lucrările la clădirea Maternității sunt executate în proporție de 6%, cu un nivel al plăților 
de 682 mii lei; 

• Reabilitarea Blocului Chirurgical a fost efectuată în proporție de 39%, cu un stadiu al 
plăților de 2,22 milioane lei, fără TVA; 

• Pentru reabilitarea Secției Dermato-Venerice, stadiul fizic al lucrărilor este de 75%, 
plățile fiind efectuate în cuantum de 1,10 milioane lei, fără TVA. 

 
Motivul principal pentru întârzierile înregistrate la lucrările menționate stă în  necesitatea 
derulării simultane a celor cinci șantiere din cadrul Spitalului Județean,  o adevărată provocare, 
întrucât a presupus relocarea activității în alte spații. Nu trebuie uitat faptul că cea mai mare 
unitate spitalicească a județului este funcțională și că toate lucrările ce presupun relocări de 
pacienți, personal și aparatură medicală, trebuie făcute fără să afecteze calitatea actului 
medical. 
Creșterea presiunii asupra sistemului medical generată de epidemia de Covid, a dus la 
necesitatea identificării de spații suplimentare, în care să poată fi spitalizați pacienții covid și 
non-covid, cu asigurarea circuitelor de deplasare. În aceste spații nu s-a mai putut interveni 
conform graficelor stabilite cu constructorul. 
Motivele arătate  mai sus au generat lipsa frontului de lucru, motiv întemeiat ce a stat la baza 
prelungirii perioadelor de execuție la obiectivele menționate, fără aplicarea penalizărilor de 
întârziere. 
 
În timpul execuției de lucrări s-a constatat, în multe situații, că se impune realizarea de lucrări 
suplimentare, generate în principal de vechimea clădirilor și a instalațiilor.  



Acestora li se adaugă situația generată de criza materialelor de construcție și a creșterii 
semnificative a prețurilor acestora, ceea ce adus Consiliul Județean Sibiu în situația de a căuta 
noi surse de finanțare.  
Consiliul Județean Sibiu urmărește, prin aparatul propriu, ca fiecare investiție pe care o 
realizează să fie executată eficient, cu respect pentru banul public, în folosul tuturor celor ce au 
nevoie de suportul său sau al celorlalte instituții subordonate.  
 
 
 


