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Spitalul municipal va fi dotat cu un computer tomograf de 1,1 milioane de lei

Daniel Guţă,

Primăria va achiziţiona un computertormgrafpentru spitalul din Hunedoara, din funduri de la Ministerul
,_ Jezvoltării Regionale (MDRAP). Ministerul va finanţa şi achziţia dotărilor pentru şcolile şi grădiniţele din
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Primăria Hunedoara şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene au semnat
contractul de finanţare pentrudotarea Spitalului rmmicipal ,,D!'. Alexandru Simionescu" cu un computer tormgraf
o investiţie estimată la 1, l milioane de lei, care se va derulapână la sfârşitul acestuian, a infurrmt Primăria
Hunedoara.

. În prezent, există o instalaţie ComputerTormgrafla spital, dar este ieşită din garanţie, având o vechime de 10
ani", a declarat Radu Budae, managerul Spitalului rmmicipal din Hunedoara.

Municipalitatea va primi de la minister încă 1.046.978 de IeL bani destinaţi dotării unui număr de cinci grădiniţe şi
I

şase şcoli dinHunedoara: Grădiniţa .Lcurci", Colegiul Naţional .Jancu de Hunedoara", Colegiul Tehnic ,,Matei
Corvin", Liceul Tehnologic .Constantin Bursan", Şcoala GinmziaIă nr. 6, Şcoala Postliceală Sanitară, Frădiniţa

PP1 din Piaţa Florilor, Grădiniţa ,,Piticot", Grădiniţa nr. 6 de pe Strada Trandafirilor, Grădiniţa PP5 de pe Strada
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Cloşca şi Şcoala Gimnazială nr. 5.

Primăria a depus 35 de proiecte laMDRAP, care au rost considerate eligibile, iarpentru20 dintre ele au rost
semnate contracte de finanţare .

Vă recomandăm să citiţi şi:

Cinci lifturi din spital sunt înlocuite după jumătate de secol. Noile ascensoare vor costa aproape
600.000 de lei

•
Spitalul din Hunedoara va fi dotat cu cinci ascensoare noi, pentru care vor fi cheltuţi aproape 600.000 de lei
Două Iifturi vor fi montate în clădirea Secţiei de Boliinfecţioase, iar trei în clădirea principală a unităţii rredjcale.

Secţia de bemodiaIml din spital a devenit funcţională la o lună de la inaugurare. Au fost investiţi

60.000 de lei în renovare

Primul paciental staţiei de hemodializă inaugurată la spitalul dinHunedoara a beneficiat de tratament, la o lună de
la inaugurarea acesteia, după investiţia de 60.000 de lei

Cazul cutremurător al tinerei juriste care a murit în spital. Trupul Loredanei a fost desbumat după
şase ani de la tragedie

Trupul LoredaneiDâmbean, o tânără decedată în2011 in condiţii suspecte în spitalul dinDeva, a rost deshumat
miercuri, după şase ani de ladecesulacesteia. Magistraţii au deci'> refacerea anchetei penale în cazul morţii ferreii
după ce, iniţial, Parchetul de pe lăngă Tribunalul Hunedoara a clasat cazul

Spita lul modem cu şapte etaje a fost fInalizat. Investiţia de 100 de milioane de lei va fi recepţionată în
28 noiembrie

Lucrările la clădirea nouă a Spita1uh.ri Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva au ajuns la final, iar autorităţile locale au
anunţat recepţia br pentru28 poiemrie. Investiţia în construcţia de şapte etaje s-a ridicat la 100 de milioane de>
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