
                                                              
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENATUL 

Comisia pentru sănătate şi 

familie 

 Comisia pentru sănătate  

  

 

Nr.4c-10/591/21decembrie 2021        Nr.XXXII/606/21 decembrie 2021 

 

 
AVIZ COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2022 

 

 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul şedinţelor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate a Senatului, au fost sesizate, spre 

dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului  de stat pe anul 2022 – secțiunea 

Sănătate, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 611/2021 din 20 decembrie 2021, 

respectiv nr. L566 din  20 decembrie 2021. 

La şedinţa comună din data de 21 decembrie 2021, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate a Senatului au hotărât  cu   

majoritate de voturi ( 26 pentru şi  9  împotrivă ), avizarea favorabilă a proiectului 

Legii bugetului de stat pe anul 2022, cu amendamente respinse care se regăsesc în 

anexă. 

 

 

 

             PREŞEDINTE,              PREŞEDINTE, 

           dr. Nelu TĂTARU                             Prof.univ.dr.  Adrian Streinu - Cercel   

 

 

 
 

 
                                                             

Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar                                        

cristina.bologan
New Stamp
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                  ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

 

Nr. 

crt. 

Articol din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului:/ sursa de 

finanţare 

Motivaţia 

admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

1. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență Alba, județul 

Alba, obiectiv de investiție de 

interes public major. 
 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

2. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Aiud, județul Alba, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 
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asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

3. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Blaj, județul Alba, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

4. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spital 

Municipal Sebeș, județul Alba, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 
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în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

5. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Cugir, județul Alba, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

6. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Abrud;, județul Alba, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

7 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Câmpeni;, județul 

Alba, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

8 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Boli Cronice Câmpeni;, județul 

Alba, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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9 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pneumo-Ftiziologie Aiud, județul 

Alba, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

10 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Arad, județul 

Arad, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

11 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Orășenesc Ineu, județul Arad, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

12 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Lipova, județul Arad, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

13 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Boli Cronice Sebiș, județul Arad, 

obiectiv de investiție de interes 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

14 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Psihiatrie Mocrea, județul Arad, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

15 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Psihiatrie Capâlnas, județul Arad, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 
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Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

16 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Recuperare Neuropsihomotorie 

Dezna, județul Arad, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

17 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență Pitești-

Argeș, județul Argeș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 
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asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

18 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pediatrie Pitești, județul Argeș, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

19 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” 

Pitești, județul Argeș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 
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în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

20 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Câmpulung Muscel, 

județul Argeș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

21 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Curtea de Argeș, 

județul Argeș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

22 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Regele Carol I 

Costesti, județul Argeș, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

23 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Sfântul Spiridon 

Mioveni, județul Argeș, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
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Acțiuni Generale  

 

24 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Câmpulung 

Muscel, județul Argeș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

25 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Boli 

Cronice și Geriatrie „Constantin 

Bălăceanu-Stolnici” Stefănești, 

Argeș,  obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

26 Legea Bugetului de Stat pe anul Se propune alocarea sumei de România este singurul stat membru al  
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2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea, 

județul Argeș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

27 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Sf. Andrei 

Valea Iașului, județul Argeș, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

28 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Recuperare Brădet, județul Argeș, 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 
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art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

29 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Boli Cronice Călinești, județul 

Argeș, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

30 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pneumoftziologie Leordeni, 

județul Argeș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 
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reparații capitale la spitale”  

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

31 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență Bacău, 

județul Bacău, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

32 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Oradea, 

județul Bihor, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 
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asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

33 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Municipal „Dr. Gavril Curteanu” 

Oradea, județul Bihor, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

34 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Episcop Nicolae 

Popovici Beiuș, județul Bihor, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 
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în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

35 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal „Dr. Pop Mircea” 

Marghita, județul Bihor, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

36 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Salonta, județul Bihor, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

37 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Aleșd, județul Bihor, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

38 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Psihiatrie Nucet, județul Bihor, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 
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Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

39 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Recuperare Medicală Băile 

Felix, județul Bihor, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

40 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Psihiatrie și Pentru Măsuri de 

Siguranță Ștei, județul Bihor, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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41 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Policlinica de 

Adulți Nr. 1 și 2, județul Bihor, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

42 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Policlinica de 

Copii Nr. 1, județul Bihor, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

43 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul clinic 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

de boli infecțioase, județul Bihor, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

44 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul clinic 

CFR, județul Bihor, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

45 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul clinic 

județean Nr. 1, județul Bihor, 

obiectiv de investiție de interes 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

46 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul clinic 

județean staționar Nr. 2, județul 

Bihor, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

47 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul clinic 

municipal "Dr. Gavril Curteanu", 

județul Bihor, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 
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Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

48 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Militar, județul Bihor, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

49 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul clinic 

de Neurologie și Psihiatrie, 

județul Bihor, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 
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asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

50 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul clinic 

de Obstetrică și Ginecologie, 

județul Bihor, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

51 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul clinic 

de Pneumoftiziologie, județul 

Bihor, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 
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în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

52 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Recuperare "Felix", județul 

Bihor, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

53 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

"Pelican", județul Bihor, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

54 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

"Avrona", județul Bihor, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

55 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Centrul de 

Diagnostică Oncologică "Pozitron 

Pet-CT", județul Bihor, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
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Acțiuni Generale  

 

56 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență Bistrița, 

județul Bistrița-Năsăud, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

57 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc „Dr. George Trifon” 

Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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58 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 

5001, art. 02 Transferuri de 

capital, Alineat 11 ”Transferuri 

pentru reparații capitale la 

spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Beclean, județul 

Bistrița-Năsăud, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea 

Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

59 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 

5001, art. 02 Transferuri de 

capital, Alineat 11 ”Transferuri 

pentru reparații capitale la 

spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Preventoriul 

TBC de Copii Ilișua, județul 

Bistrița-Năsăud, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea 

Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

60 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență Mavromati 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

 



 30 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Botoșani, județul Botoșani, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

61 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pneumoftziologie Botoșani, 

județul Botoșani, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

62 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Recuperare Sfântul Gheorghe din 

Botoșani, județul Botoșani, 

obiectiv de investiție de interes 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 
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reparații capitale la spitale” public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

63 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Dorohoi, județul 

Botoșani, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

64 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Neuropsihiatrie Podriga, județul 

Botoșani, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 
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Alianței pentru Unirea Românilor Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

65 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Brașov, 

județul Brașov, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

66 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Militar de Urgență „Regina 

Maria” din Brașov, județul 

Brașov, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 
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din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

67 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Militar de Urgență „Regina 

Maria” din Brașov, județul 

Brașov, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

68 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Urgență pentru Copii Brașov, 

județul Brașov, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 
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vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

69 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Psihiatrie și Neurologie din 

Brașov, județul Brașov, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

70 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

General Căi Ferate Brașov, 

județul Brașov, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

71 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Boli Infecțioase din Brașov, 

județul Brașov, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

72 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

”Dr.Caius Tiberiu Sparchez” din 

Zărnești, județul Brașov, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
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Acțiuni Generale  

 

73 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal „Dr. Aurel Tulbure” 

din Făgăraș, județul Brașov, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

74 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Codlea, județul Brașov, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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75 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Săcele, județul Brașov, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

76 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Rupea, județul Brașov, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

77 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență Buzău, 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 
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art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

județul Buzău, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

78 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Cluj-Napoca, 

județul Cluj, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

79 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Municipal Cluj-Napoca, județul 

Cluj, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 
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Alianței pentru Unirea Românilor Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

80 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Turda, județul Cluj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

81 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Câmpia Turzii, județul 

Cluj, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 
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din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

82 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Huedin, județul Cluj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

83 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, 

județul Cluj, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 
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vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

84 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Pneumoftiziologie „Leon 

Daniello” Cluj - Napoca, județul 

Cluj, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

85 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Recuperare Cluj - Napoca, 

județul Cluj, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

86 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Institutul 

Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” 

Cluj - Napoca, județul Cluj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

87 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Institutul 

Inimii „Nicolae Stăncioiu” Cluj 

Napoca, județul Cluj, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
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Acțiuni Generale  

 

88 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Institutul 

Regional de Gastroenterologie-

Hepatologie „Prof.Dr. Octavian 

Fodor”, județul Cluj, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

89 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Institutul 

Clinic de Urologie și Transplant 

Renal Cluj Napoca, județul Cluj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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90 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Boli Psihice Cronice Borșa, 

județul Cluj, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

91 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Gherla, județul Cluj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

92 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Municipal Dej, județul Cluj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

93 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Constanța , 

județul Constanța, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

94 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Centrul de 

Copii "Sf. Laurențiu" din 

Cernavodă, județul Constanța, 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

95 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Pneumoftiziologie Constanța, 

județul Constanța, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea 

Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

96 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase Constanța, 

județul Constanța, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 
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Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea 

Românilor 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

97 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Medgidia, județul 

Constanța, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

98 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Recuperare, Medicină Fizică și 

Balneologie Eforie Nord, județul 

Constanța, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 
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Alianței pentru Unirea Românilor asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

99 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Cernavodă, județul 

Constanța, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

100 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Mangalia, județul 

Constanța, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 
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din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

101. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Hârșova, județul 

Constanța, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

102. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Sanatoriul 

Balnear și de Recuperare 

Mangalia, județul Constanța, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 
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vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

103. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Sanatoriul 

Balnear și de Recuperare 

Techirghiol, județul Constanța, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

104. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Filantropia, Craiova , județul Dolj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

105. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Craiova, 

județul Dolj, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

106. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Boli Infecțioase Victor Babeș 

Craiova, județul Dolj, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
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Acțiuni Generale  

 

107. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Neuropsihiatrie Craiova, județul 

Dolj, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

108. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Calafat, județul Dolj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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109. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Psihiatrie Poiana Mare, județul 

Dolj, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

110. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal „Prof.Dr. Irinel 

Popescu” Băilești, județul Dolj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

111. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Orășenesc Segarcea, județul Dolj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

112. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Filiași, județul Dolj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

113. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Așezămintele 

Brâncovenești Dăbuleni, județul 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Dolj, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

114. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna, 

județul Dolj, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

115. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Boli Infectioase V. Babeș, 

județul Dolj, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 
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Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

116. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență Drobeta-

Turnu Severin, județul Mehedinți, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

117. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sfântul 

Apostol Andrei Galați, județul 

Galați, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 
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Alianței pentru Unirea Românilor asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

118. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean Târgu-Jiu, județul Gorj, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

119. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

„Providența” al Mitropoliei 

Moldovei și Bucovinei, județul 

Iași, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

 



 58 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

120. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență „Sf. 

Spiridon” Iași, județul Iași, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

121. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Urgență pentru Copii „Sf. 

Maria” Iași, județul Iași, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

122. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Institutul de 

Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 

George I.M. Georgescu” Iași, 

județul Iași, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

123. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

„Dr. C. I. Parhon” Iași, județul 

Iași, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

 



 60 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

124. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Obstetrică-Ginecologie „Cuza-

Vodă” Iași, județul Iași, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

125. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Obstetrică-Ginecologie „Elena 

Doamna” Iași, județul Iași, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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126. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Institutul 

Regional de Oncologie Iași, 

județul Iași, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

127. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Institutul de 

Psihiatrie „Socola” Iași, județul 

Iași, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

128. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

de Pneumoftiziologie Iași, județul 

Iași, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

129. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase „Sf. 

Parascheva” Iași, județul Iași, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

130. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” 

Iași, județul Iași, obiectiv de 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

131. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Recuperare Iași, județul Iași, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

132. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie (TBC) din Baia 

Mare, județul Maramureș, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 
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Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

133. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean Mureș, județul Mureș, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: deputat Adrian AXINIA 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

134. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Tîrgu Mureș, 

județul Mureș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 
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asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

135. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Tîrgu Mureș, 

județul Mureș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

136. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Institutul de 

Urgență de Boli Cardiovasculare 

și Transplant Tîrgu Mureș, județul 

Mureș, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 
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în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

137. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Sighișoara, județul 

Mureș, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

138. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal "Dr. Gheorghe 

Marinescu" Târnăveni, județul 

Mureș, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

139. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Luduș "Dr. Valer 

Russu", județul Mureș, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

140. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal "Dr. Eugen Nicoară" 

Reghin, județul Mureș, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
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Acțiuni Generale  

 

141. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Sovata-Niraj, județul Mureș, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

142. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență Slatina, 

județul Olt, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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143. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Caracal, județul Olt, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

144. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

județul Olt, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

145. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Orășenesc Balș, județul Olt, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

146. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Corabia, județul Olt, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

147. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Judetean de Urgenta Ploiesti, 

județul Prahova, obiectiv de 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

148. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Ploiesti, județul 

Prahova, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

149. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pediatrie Ploiesti, județul Prahova, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 
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Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

150. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Campina, județul 

Prahova, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

151. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Psihiatrie Voila Campina, județul 

Prahova, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 
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asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

152. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orasenesc Baicoi, județul 

Prahova, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

153. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Floresti, 

județul Prahova, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 
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în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

154. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orasenesc Sinaia, județul 

Prahova, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

155. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Ortopedie si Traumatologie 

Azuga, județul Prahova, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 



 75 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

156. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orasenesc Valenii de Munte, 

județul Prahova, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

157. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Drajna, județul 

Prahova, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 
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Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

158. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Centrul de 

Recuperare Si Reabilitare 

Neuropsihiatrica Calinesti, județul 

Prahova, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

159. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orasenesc Urlati, județul Prahova, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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160. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orasenesc Mizil, județul Prahova, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

161. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sibiu, județul 

Sibiu, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

162. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Pneumoftiziologie Sibiu, județul 

Sibiu, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

163. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Psihiatrie Dr Gheorghe Preda 

Sibiu, județul Sibiu, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

164. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Pediatrie Sibiu, județul Sibiu, 

obiectiv de investiție de interes 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

165. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Mediaș, județul Sibiu, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

166. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Agnita, județul Sibiu, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 
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Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

167. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Cisnădie, județul Sibiu, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

168. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență „Sfântul Ioan 

cel Nou” din Suceava, județul 

Suceava, obiectiv de investiție de 

interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 
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Alianței pentru Unirea Românilor asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

169. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Timișoara, 

județul Timișoara, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

170. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

Municipal Urgență Timișoara, 

județul Timișoara, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 
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în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

171. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul Clinic 

de Urgență pentru copii Louis 

Țurcanu Timișoara, județul 

Timișoara, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

172. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Boli Infecțioase și 

Pneumoftiziologie DR.V. Babeș 

Timișoara, județul Timișoara, 

obiectiv de investiție de interes 

public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

173. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Municipal Dr. Teodor Andrei 

Lugoj, județul Timișoara, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

174. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Deta, județul 

Timișoara, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 
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Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

175. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Făget, județul 

Timișoara, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

176. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Orășenesc Sânnicolau Mare, 

județul Timișoara, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  
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177. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Dr.Karl Diel Jimbolia, județul 

Timișoara, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

178. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

Psihiatrie și pentru Măsuri de 

Siguranță Jebel, județul 

Timișoara, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

179. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul de 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 
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Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Psihiatrie Gataia, județul 

Timișoara, obiectiv de investiție 

de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

180. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Institutul de 

Boli Cardiovasculare Timișoara, 

județul Timișoara, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor:Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

181. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Sanatoriul de 

leproși din Tichilești, Tulcea - 

ultima leprozerie din sud-estul 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Europei, județul Tulcea, obiectiv 

de investiție de interes public 

major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

182. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

„Elena Beldiman” din Bârlad, 

județul Vaslui, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

183. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001, 

art. 02 Transferuri de capital, 

Alineat 11 ”Transferuri pentru 

reparații capitale la spitale” 

Se propune alocarea sumei de 

1500 mii lei pentru Spitalul 

Județean de Urgență Vâlcea, 

județul Vâlcea, obiectiv de 

investiție de interes public major. 

 

România este singurul stat membru al 

Uniunii Europene și din Sud-Estul 

Europei în care anual zeci de pacienți 

mor arși în spitale. Efectuarea acestei 

investiții este necesară pentru tratarea 

bolnavilor în condițiile accentuării 
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Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea Românilor 

morbidității pe fundalul pandemiei de 

Coronavirus, precum și pentru 

asigurarea funcționalității spitalului 

din perspectiva securității la incendiu 

în conformitate cu legislația în 

vigoare.   

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

184. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, pag.4, art. 01, 

alin.02  

Suma de 26 778 mii lei se va 

suplimenta cu 750 mii lei pentru 

achiziționarea a 2 mijloace de 

transport sanitar pentru Spitalul 

Județean și de Urgență din Ploiești  

Autor: Grupurile parlamentare ale 

Alianței pentru Unirea Românilor 

Efectuarea acestei investiții este 

necesară , ca urmare a creșterii 

numărului de pacienți pe fundalul 

pandemiei de Coronavirus și a 

numărului insuficient de mijloace de 

transport sanitar în județul Prahova. 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

185. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26, pag.4, art. 01, 

alin.02  

Suma de 26 778 mii lei se va 

suplimenta cu 15 000 mii lei 

pentru achiziționarea a 6 mijloace 

de transport sanitar pentru Spitalul 

Clinic de Copii Marie 

Skłodowska Curie, București 

Autor: Grupul parlamentar al 

Alianței pentru Unirea 

Românilor 

Efectuarea acestei investiții este 

necesară , ca urmare a creșterii 

numărului de pacienți pe fundalul 

pandemiei de Coronavirus și a 

numărului insuficient de mijloace de 

transport sanitar pentru pacientii copii. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 

Acțiuni Generale  

 

 

186. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26/02/ Ministerului 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa 3/26/02/  

Ministerului  Sănătății / Capitolul 

5001/Grupa51/ Articol 02/ 

Pentru aceste spitale există acceptul 

Comisiei Europene. În iulie 2020 s- 

a obținut acceptul Comisiei Europene 

și pentru Spitalul Regional de 
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Sănătăţii/ Capitolul 5001/ 

Grupa51/ Articol 02/  

Alineat 12/ Transferuri pentru 

finanţarea investiţiilor la spitale  

Alineat 12/Transferuri pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

cu suma de 100.000 mii lei 

pentru lucrările de construire la 

Spitalele Regionale Clinice de 

Urgență din Cluj, Craiova și  

Iași.  

 

Autori:  

Grup parlamentar AUR   

 

 

Urgenta Craiova. Pentru acest spital 

s-a semnat în aprilie 2020 contractul 

de finanțare cu Ministerul 

Dezvoltării.  

Spitalul Regional de Urgenta Iași are 

faza de proiect  aproape finalizată 

Proiectul va costa peste 500 milioane 

euro, suma fiind asigurată prin 

investiții guvernamentale și prin 

împrumuturi BEI. Pentru acest spital 

prin HG nr.290/mai 2019 au fost 

aprobați indicatori tehnoeconomici.  

Pentru Spitalul Regional de Urgență 

Cluj, Comisia Europeană a aprobat o 

investiție în valoare de 47 de 

milioane de euro din Fondul 

European de Dezvoltare Regională. 

Studiul de fezabilitate a fost aprobat 

in august 2019.  

 

Sursa de finanțare: Realocare din 

Fondul de Rezervă al Guvernului, 

Bugetul MF- Acțiuni Generale, Cod 

50.01.  

 

187. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/26/29 privind 

Bugetul Ministerului Sănătății, 

Cod obiectiv  

1139 Institutul Regional de 

Pentru anul 2021, în Proiectul de 

buget sunt prevăzute credite de 

angajament și credite bugetare de 

1524 mii lei.   

Se majorează propunerea de 

buget cu privire la creditele de 

Sumele sunt necesare pentru că în 

anul 2021 studiile de fezabilitate vor 

fi actualizate, în urma licitației D.S.P. 

Timiș din anul 2020 pentru 

„Actualizarea expertizei tehnice, 

inclusiv studiul topografic și studiul 

geotehnic și de actualizare/elaborare 
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Oncologie Timișoara  angajament și creditele bugetare 

pentru anul 2021 pentru 

Institutul Regional de Oncologie 

Timișoaracu suma de 10.000 mii 

lei.  

 

Autori:   

Grupul Parlamentar AUR   

studiu de fezabilitate” ceea ce creează 

condițiile pentru începerea 

construcției.  

 

Sursa de finanțare: realocare din 

bugetul Ministerului Sănătății  

 

188. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Modernizarea și reabilitarea 

infrastructurii sanitare  

Anexa 3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii/ Capitolul 5001/ 

Grupa51/ Articol 02/  

Alineat 12/ Transferuri pentru 

finanţarea investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea 

creditelor de angajament cu 

suma de 980.000 mii lei și a 

creditelor bugetare cu 400.000 

mii lei pentru realizarea a 200 

de centre medicale comunitare 

și a 50 de centre de așistență 

medicală de specialitate  

 

Autori:  

Grupul Parlamentar AUR   

 

 

 

Suplimentarea este necesară pentru 

realizarea Rețelei Naționale de 

Centre Medicale Comunitare și a 

Rețelei Naționale de centre de 

asistență medicală de specialitate 

astfel încât asistența medicală de 

specialitate să fie acordată în faza 

prespitalicească și astfel să se 

degreveze spitalele de o mare parte 

din efortul depus pentru asigurarea 

acestui tip de asistență.  

 

Sursa de finanțare: Recuperare 

arierate BS (21 miliarde lei conform 

Buletin Fiscal ANAF,  

Trim III 2020 

 

189. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa  3/26, Bugetul 

Ministerului SănătăţiiCapitolul 

51, Titlul VI - Transferuri către 

unități ale administrației publice 

(pentru  

Se propune suplimentarea 

creditelor deangajament cu suma 

de 3.648.833 mii lei și a 

creditelor bugetare cu suma de 

3.474 .339 mii lei.  

 

Suplimentare este necesară 

pentruurgentarea modernizării și 

dotării spitalelor.  

Sursa de finanțare: creșterea 

colectării, reducerea evaziunii fiscale 

cu impact în majorarea veniturilor 
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finanțarea investițiilor în spitale) Autori:  

Grup parlamentar AUR   

 

bugetare.  

Sursa de finanțare: Recuperare 

arierate BS (21 miliarde lei conform 

Buletin Fiscal ANAF,  

Trim III 2020). 

190. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Ministerului Sănătăţii  

 Anexa  3/26/02/cap 5001/grupa 

51/art.  

02/alin. 24  

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale  

 

Se propune alocarea  sumei de 

1.000 mii lei pentru amenajarea, 

dotarea şi plata personalului în 

vederea înfiinţării unui 

Compartiment de Primiri 

Urgenţe în localitatea Podu 

Turcului, comuna Podu Turcului, 

judeţul Bacău.  

Propunerea se bazează pe date socio-

gografice specifice zonei, ţine cont de 

nivelul morbidităţilor ce afectează 

populaţia şi incidenţa evenimentelor 

ce necesită îngrijiri medicale de 

urgenţă. Localitatea Podu Turcului 

este situată în SudEstul judeţului 

Bacău, în imediata 

apropiere a limitei cu judeţele Vaslui 

şi Vrancea, şi la mică distanţă de 

judeţul Galaţi. 13 localităţi din judeţul 

Bacău, dar şi alte 20 de localităţi din 

cele patru judeţe, cu o populaţie de 

circa 50.000 de locuitori, sunt legate 

de  

Podu Turcului prin drumuri naţionale 

şi judeţene modernizate, ceea ce 

permite un acces rapid în toate 

direcţiile. Îmbătrânirea accentuată a 

populaţiei, condiţiile de viaţă precare, 

lipsa unor programe eficiente de 

prevenţie şi a asistenţei medicale de 

calitate sunt factori care au determinat 

creşterea morbidităţii în zonă, implicit 

nevoia unor îngrijiri specifice 

medicinei de urgenţă. Circulaţia 

rutieră tot mai intensă din zonă şi 

dezvoltarea activităţilor economico-
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sociale au cauzat evenimente tragice, 

care au necesitat transportul 

victimelor la mari distanţe pentru 

acordarea îngrijirilor de urgenţă.  

 

Sursa de finanţare:  

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului  

191. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa  3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii  cap 5001/grupa 51/art. 

2/alin. 24/  

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale  

 

Se propune alocarea  sumei de 

69.794,000 mii lei pentru 

lucrări de modernizare la 

Blocul operator al Spitalului 

Județean de Urgență  

Bacău pentru: 

- amenajarea și dotarea a 

10 săli de operație;  

- amenajarea  și 

 dotarea  

compartimentului de sterilizare;  

- asigurarea suportului 

tehnic necesar bunei funcționări 

a blocului operator si asigurarea 

circuitelor funcționale, în 

conformitate cu prevederile 

legale;  

- asigurarea unui nivel de 

finisare care asigură condițiile de 

funcționare și asigurarea 

nivelului de asepsie optim;  

- asigurarea fluxurilor 

Având în vedere contextul pandemic 

de infecții virale cu noul coronavirus 

și, mai ales, al situației 

epidemiologice internaționale, 

naționale, regionale și locale, devine 

imperios necesar realizarea unor 

demersuri de limitare a efectelor 

pandemiei prin creșterea capacității și 

îmbunățirea infrastructurii medicale 

locale.   

In acest sens, obiectivul de investiții 

reprezentând clădirea fostului Spital 

municipal Bacău, obiectiv aflat în 

parțială conservare și parțial amenajat 

în vederea asigurării asistenței 

medicale în context epiodemiologic 

COVID-19 este necesar a fi edificat 

printr-un grafic accelerat în vederea 

asigurării condițiilor necesare 

susținerii actului medical de suport 

COVID-19.  

 

Acest demers are drept scop 
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privind funcționarea secției și 

separarea circuitelor curate de 

cele murdare;  

- asigurarea unor sisteme 

adecvate de instalații pentru 

asigurarea clasei de curățenie, 

precum și asigurarea unor 

sisteme de protecție, avertizare și 

comunicare specifice;  

asigurarea tuturor utilităților 

specifice:  

îmbunătățirea și modernizarea sălilor 

de operații, creșterea gradului de 

confort și a calității  

 

 

Sursa de finanţare:  

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

192. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa  3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii  cap 5001/grupa 51/art. 

2/alin. 24/  

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale  

Se propune alocarea  sumei de 

64.923,365 mii lei pentru lucrări 

de proiectare si asistență tehnică, 

lucrări de construcții, instalații și 

echipamente aferente instalațiilor 

de execuție a lucrărilor de 

operaționalizare a etajelor 3, 2, 1, 

parter și subsol, ale clădirii 

Pavilionului Medical al fostului 

Spital Municipal Bacău 

Având în vedere contextul pandemic 

de infecții virale cu noul coronavirus 

și, mai ales, al situației 

epidemiologice internaționale, 

naționale, regionale și locale, devine 

imperios necesar realizarea unor 

demersuri de limitare a efectelor 

pandemiei prin creșterea capacității și 

îmbunățirea infrastructurii medicale 

locale.   

  

În acest sens, obiectivul de investiții 

reprezentând clădirea fostului Spital 

municipal Bacău, obiectiv aflat în 

parțială conservare și parțial amenajat 

în vederea asigurării asistenței 

medicale în context epiodemiologic 

COVID-19 este necesar a fi edificat 

printr-un grafic accelerat în vederea 

asigurării condițiilor necesare 

susținerii actului medical de suport 

COVID-19.   
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Pentru operaționalizarea pavilionului 

medical sunt necesare alocări 

suplimentare.   

  

Această sumă este necesară pentru 

lucrări de proiectare și execuție a 

lucrărilor de amenajare și 

operaționalizare a etajelor 3, 2, 1, 

parter și subsol ale clădirii fostului 

Spital Municipal, cu respectarea și 

adaptarea proiectului avizat de Școala 

Națională de Management  

Sanitar, în vederea 

complementarizării Spitalului 

Județean de Urgență și a clădirii 

Spitalului Municipal, prioritizarea 

amenajării unui spațiu adecvat la 

nivelul parter al clădirii fostului 

Spital Municipal prin care să se poată 

îndeplini actul medical specific 

unității de primiri urgențe pe perioada 

desfășurării proiectului de amenajere 

al unității UPU din cadrul Spitalului 

Județean Bacău.  

 

   

Sursa de finanţare:  

Fondul de rezervă bugetară la  

dispoziția Guvernului 

193. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

 

Anexa 3/26/Cap 5001, gr 51, 

titlul 6, art 12/ Transferuri pentru 

Pentru comuna Teaca se  

propune înființarea unui 

dispensar in localitatea Teaca, 

suma alocata acestui proiect fiind 

de 100 mii lei.  

Locuitorii comunei Teaca au dreptul 

la servicii medicale de calitate, in 

special in condițiile actuale datorate 

pandemiei provocate de virusului 

Sars-Cov2. Este necesară înființarea 

și dotarea unui dispensar medical în 

localitatea Teaca in vederea asigurării 
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finanțarea investițiilor la spitale  Grup parlamentar AUR  

 

 

 

unor condiții optime pentru pacienți 

și medic.  

 

 

Sursa de finanțare:  

Realocare din Fondul de rezervă al 

Guvernului, Bugetul MF - acțiuni 

generale,  50.01, Anexa 3/65/01,  

Capitol 50.01 

194. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa  3/26/02/Cap.  5001  /Grupa  

51/Art. 2/Alin. 24 Ministerul 

Sănătății  

Se propune suplimentarea cu  

1.500  mii lei a creditelor de 

angajament și cu 1.500 mii lei a 

creditelor bugetare prevăzute în 

Anexa 3/26/02/Cap. 5001 /Grupa 

51/Art. 2/Alin. 24 Ministerul  

Sănătății, în vederea realizării 

“Modernizare stație centrală de 

sterilizare a Spitalului Județean 

de Urgență Sălaj, Zalău”   

 

Grupul parlamentar AUR   

 

 

Spitalul Județean de Urgență Zalău – 

Sălaj, este cea mai mare unitate 

sanitara publică, spital de urgență de 

categoria a III-a, asigură asistența 

medicală pacienților din județul Sălaj. 

Are 782 de paturi în contract cu 

CJASS Sălaj și asigură asistență 

medicală ambulatorie de specialitate. 

Spitalul dispune de unitate centrală 

de sterilizare unică în țară la data 

punerii în folosință – 2006, dar care 

în acest moment funcționează la 

limita de avarie, aparatură fiind uzată, 

necesitând multiple reparații cu 

perturbarea funcționării activității 

spitalului, în special a secțiilor 

chirurgicale. În acest sens, propunem 

modernizarea 

stației centrale de sterilizare prin 

achiziționarea a 2 sterilizatoare cu 

abur, cu generator propriu.  

Sursa de finanțare: fondul de rezervă 

aflat la dispoziția PM și - acțiuni 

generale ale MF 
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195. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa  3/26/02/Cap.  5001  /Grupa  

51/Art. 2/Alin. 24 Ministerul 

Sănătății  

Se propune suplimentarea cu  

730 mii lei a creditelor de 

angajament și cu 730 mii lei a 

creditelor bugetare prevăzute în 

Anexa 3/26/02/Cap. 5001 /Grupa 

51/Art. 2/Alin. 24 Ministerul 

Sănătății, în vederea realizării 

“Dotarea secției ATI Spitalului 

Județean de Urgență Sălaj, 

Zalău” 

 

Grupul parlamentar AUR   

 

Spitalul Județean de Urgență Zalău – 

Sălaj, este cea mai mare unitate 

sanitara publică, spital de urgență de 

categoria a III-a, asigură asistența 

medicală pacienților din județul Sălaj. 

Are 782 de paturi în contract cu 

CJASS Sălaj și asigură asistență 

medicală ambulatorie de specialitate. 

Spitalul dispune de unitate centrală 

de sterilizare unică în țară la data 

punerii în folosință – 2006, dar care 

în acest moment funcționează la 

limita de avarie, aparatură fiind uzată, 

necesitând multiple reparații cu 

perturbarea funcționării activității 

spitalului, în special a secțiilor 

chirurgicale. În acest sens, propunem 

modernizarea stației centrale de 

sterilizare prin achiziționarea unor 

echipamente medicale moderne 

constând în 2 aparate hemodiafiltrare, 

1 set videolaringoscop cu 

fibrobronhoscop, 2 sisteme încălzire-

răcire a pacienților.  

 

Sursa de finanțare: fondul de rezervă 

aflat la dispoziția PM și - acțiuni 

generale ale MF   

 

196. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

 

Anexa nr. 3/26 privind Bugetul 

Ministerului Sănătății, capitolul 

5001”Cheltuieli - buget de stat”, 

Alocarea sumei de 20 000 mii 

lei, reprezentând credite bugetare 

pentru Extindere, modernizare și 

dotarea secție ATI din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență 

Efectuarea acestei investiții este 

necesară pntru asigurarea asistenței 

medicale de specialitate în condiții de 

siguranță, în contextual pandemiei de 

SARS-COV 19.  
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paragraf 51, titlul VI ”Transferuri 

între unități ale administrației 

publice”, articolul 02 

”Transferuri de capital”, alineat  

11 ”Transferuri pentru reparatii 

capitale la spitale”   

 

Piatra Neamț.  

 

Grup Parlamentar AUR  

 

Sursa de finanţare: 

Se diminuează capitolul 5001 

”Cheltuieli-buget stat”, titlul 59  

”Alte  cheltuieli”,  art  04  ”  

Sprijinirea organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale 

altele decât cele care primesc subvenții 

de la bugetul de stat” buget 

Secretariatul General al Guvernului 

Anexa 3/13/02 cu suma de 20 000 mii 

lei.  

197. Legea bugetului de stat -2022 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 

- ”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 51, Titlul VI  

”Transferuri  între  unități  ale 

administrației publice”, articolul 

02 ”Transferuri de capital”, 

Alineat 22 ” Transferuri de la 

bugetul de stat catre bugetele 

locale pentru finanțarea  

aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicații în 

urgență în sănătate 

 

Alocarea sumei de 9.000 mii de 

lei pentru Furnizare echipament 

PET CT, inclusiv amenajare 

spațiu instalare și punere în 

funcțiune, la  Spitalul Clinic 

 Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați  

Grup Parlamentar AUR  

Achiziționarea acestui aparat 

performant de depistare a cancerului 

în faze incipiente este foarte necesară 

având în vedere incidența crescută a 

bolilor oncologice. Se va crea un 

centru integrat de diagnostic și tratare 

a cancerului la  Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați.  

 

Sursa de finanțare: Legea bugetului 

de stat -2021 – anexa nr.3/26/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget 

de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri către instituții publice”,   

 

198. Legea bugetului de stat -2022 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 

- ”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 51, Titlul VI  

Alocarea sumei de 15.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție Clădire 

pentru relocare serviciu 

Acest obiectiv este necesar a fi 

realizat deoarece, în momentul 

actual, acest serviciu funcționează 

într-un spațiu inadecvat în incinta  
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”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 

02 ”Transferuri de capital”, 

Alineat 24 ” Transferuri de la 

bugetul de stat către bugetele 

locale pentru finanțarea altor 

investiții in sănătate” 

prosectură medicină legală la 

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sf.  

Apostol Andrei Galați  

Grup Parlamentar AUR 

Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Sf. Apostol Andrei Galați.  

Sursa de finanțare: Legea bugetului 

de stat -2021 – anexa nr.3/26/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget 

de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri  

către instituții publice” 

199. Legea bugetului de stat -2022 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 

- ”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 51, Titlul VI  

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 

02 ”Transferuri de capital”, 

Alineat 24 ”Transferuri de la 

bugetul de stat către bugetele 

locale pentru finanțarea altor 

investiții în sănătate”  

Alocarea sumei de 100.000 mii 

de lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție 

Modernizare Spitalul Municipal 

Anton Cincu din Tecuci. (credite 

de angajament).  

 

Grup Parlamentar AUR  

Prin realizarea acestui obiectiv  se va 

extinde blocul operator la două săli 

de chirurgie generală, o sală de 

chirurgie generală de urgență, o sală 

de ortopedie, o sală ORL și o secție 

ATI cu 14 paturi.  

Sursa de finanțare: Diminuarea cu 

100.000 mii lei (credite de 

angajament) a sumelor atribuite 

Ministerului Finanțelor - Acțiuni 

Generale Ministerul Finanțelor 

Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget 

de stat”, Paragraf 50, Titlul V 

”Fonduri de rezervă”, articolul 01 

”Fond de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului”  

 

200. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa  nr.  03/26/01  Ministerul  

Sănătății  

Se solicită suplimentarea sumei 

alocate bugetului Ministerului 

Sănătății,  cu suma de  7.394 mii 

lei pentru  Spitalul Clinic 

Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Târgu Mureș este cea mai mare 

unitate sanitară publică din 

Transilvania, având în prezent un 
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Județean de Urgență Târgu  

Mureș, în vederea realizării 

obiectivului de investiții 

„Construire corp clădire vestiare 

personal”.  

 

Grupul Parlamentar AUR  

număr de 1.089 paturi de spitalizare 

continuă, din care 939 paturi pentru 

adulți și 150 paturi pentru copii, 

precum și un număr de 123 paturi 

pentru spitalizare de zi și 12 paturi 

pentru însoțitori. Începând cu anul 

2012,  în cadrul spitalului își 

desfășoară activitatea UPU – 

SMURD,  într-o nouă locație la 

parterul Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Tg. Mureș și este cea mai 

modernă unitate de primiri urgențe 

din țară, fiind dotată cu aparatură și 

echipamente medicale de ultimă 

generație, care contribuie la 

efectuarea unui act medical de 

urgență de cea mai înaltă calitate. Prin 

includerea activităților specifice 

SMURD în structura și activitatea 

curentă a UPU din cadrul spitalului, 

acesta a primit un caracter specific și 

un plus de competență, contribuind la 

complexitatea actului medical de 

urgență desfășurat în cadrul spitalului. 

De aceea, se propune construirea unei 

clădiri pentru vestiare personal, având 

spații separate pe sexe, fiecare dotate 

cu grupuri sanitare și dușuri, pentru 

aproximativ 2100 persoane, care își 

vor desfășura activitatea în 3 ture de 

lucru. De asemenea, în cadrul 

corpului de clădire, se propun și spații 

administrative și de depozitare, care, 

de asemenea, sunt insuficiente în 

prezent.   
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Sursa de finanțare: prin redistribuirea 

sumelor prevăzute la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și  

Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 

201. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3/ 26 / 28 privind 

Bugetul Ministerului Sănătății, 

capitolul 5000, grupa 51, 

TITLUL VI Transferuri intre 

unități ale administrației publice  

Se propune majorarea a  

creditelor de angajament cu 

4.000 mii lei și credite bugetare 

cu 4.000 mii lei pentru anul 

2021, în vederea finalizării 

proiectului Reparații capitale 

Sanatoriul TBC Moroeni – Corp 

Central din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgoviște, 

județul Dâmbovița.  

 

Grup Parlamentar AUR  

Îmbunătățirea   infrastructurii 

sanitare.  

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, 

Buget MF- Acțiuni Generale, cod 

50.01 – Anexa nr.  

3 / 65 / 01  

 

 

202. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3 / 26 / 28 privind 

Bugetul Ministerului Sănătății, 

capitolul 5000, grupa 51, 

TITLUL VI Transferuri intre 

unități ale administrației publice  

 

Se propune majorarea  creditelor 

de angajament cu 5.000 mii lei și 

credite bugetare cu 5.000 mii lei 

pentru anul 2021, în vederea 

finanțării construcției extinderii 

și dotării cu aparatură (angiograf 

etc.) Secției Cardiologie din 

cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgoviște, județul 

Dâmbovița.  

 

Grup Parlamentar AUR  

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, 

Buget MF - Acțiuni Generale, cod 

50.01- Anexa nr. 3 / 65 / 01  

 

 

203. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 Ministerul Sănătății/ 

articolul 51.02 „Transferuri de 

capital”, alineatul 51.02.12 

”Transferuri pentru finanțarea  

Se propune suplimentarea cu 

suma de 40.000 mii lei pentru 

lucrările de construire la Spitalul 

Regional Clinic de Urgență din 

Craiova.  

În iulie 2020, pentru Spitalul 

Regional de Urgență Craiova, s-a 

obținut acceptul Comisiei Europene 

pentru finanțare din fonduri 

nerambursabile. Pentru acest spital s-

a semnat în aprilie 2020 contractul de 
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investițiilor la spitale”  Grup parlamentar AUR finanțare cu  

Ministerul Dezvoltării.  

Sursa de finanțare: Realocare din 

Fondul de rezervă al Guvernului, 

Bugetul MF - acțiuni generale,  

50.01, Anexa  

3/65/01, Capitol 50.01  

204. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3 / 26 / 29  

Se propune alocarea de credite 

de angajament în cuantum de 

10000 mii lei pentru construcția 

a două centre medicale 

comunitare în județul Giurgiu  

 

Grup Parlamentar AUR  

În contextul pandemiei de COVID- 

10, investițiile în infrastructura 

spitalicească sunt necesare pentru 

creșterea accesului la servicii medicale  

de calitate, furnizate cu celeritate.   

Sursă de finanțare:  

 Fondul de rezervă al Guvernului  

 

205. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26/28  

Se propune alocarea sumei de 

1800 mii lei  credite de 

angajament pentru reabilitare, 

extindere și modernizare 

Dispensar medical în Orașul 

Bolintin- 

Vale  

 Grup Parlamentar AUR 

Sursa de finanțare:  

Acțiuni generale ale MF 

 

206. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26/28  

Se propune alocarea sumei de 

9000 mii lei  credite de 

angajament pentru reabilitare, 

extindere și modernizare 

Dispensar medical în Orașul 

BolintinVale Extindere cu clădire 

spital, asigurare utilități și 

amenajare incintă  

Infrastructura spitalicească reprezintă 

un indicator de dezvoltare a unui stat 

prin efectul pe care îl au asupra 

creșterii calității serviciilor medicale. 

Se propune suplimentarea bugetului 

MDLPA, CNI, Programul Național 

de  

Construcții de Interes Public sau 
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Grup Parlamentar AUR   

Social, Subprogramul ”Unități 

sanitare”.  

Sursa de finanțare:  

Acțiuni generale ale MF 

207. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr. 3 / 26 / 29  

Alocare credite bugetare în 

cuantum de  

240.000 mii lei pentru Construire 

Spital Municipal Sibiu, cu 

capacitate de 250 de paturi.  

 

Grup Parlamentar AUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degrevarea activității SCJU Sibiu care 

este suprasolicitată de cazuri medicale.   

Dezvoltarea economică a 

municipiului și a viitoarei zone 

metropolitane necesită o mai mare 

atenție acordată sănătății populației 

de către autorități, pentru 

îmbunătățirea ofertei de servicii 

medicale din sectorul public, acordate 

cetățenilor.   

Construirea unui spital nou, în 

interiorul localității, pe terenul 

existent al primăriei, ar crește 

accesibilitatea populației la servicii 

medicale de calitate, reducând 

presiunea de pe spitalul județean și 

contribuind la creșterea confortului 

pacientului, inclusiv în cadrul 

acestuia, prin relocarea unor secții  

 

208. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26  

Ministerul Sănătății  

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 49.280 mii lei + TVA 

pentru realizarea obiectivului:   

Construcție Secție Clinică Spital 

și  

Ambulator - Secţia de Recuperare,  

Medicină Fizică şi Balneologie 

Copii, Băile 1 Mai, judeţul Bihor   

Având în vedere numărul mare de 

pacienți din toată țara care sunt 

internați în acest spital, dar și starea 

avansată de degradare a clădirii, se 

impune de urgență demararea  

medicale cu activitate similară sau 

apropiată, oferind astfel și medicilor 

o perspectivă de stabilitate și evoluție 
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Grup Parlamentar AUR  

în carieră. Costul investiției, de 

aproximativ 50 milioane de euro, 

poate fi eșalonat pe o perioadă 

multianuală de aproximativ 6 ani. 

Propunerea cuprinde amenajarea a 11 

secții de specialitate, cu un nr. de 250 

de paturi spitalizare continuă și 

ambulatoriu de specialitate integrat,   

Unitate Primiri Urgențe, Anestezie 

Terapie Intensivă, Radiologie și 

Imagistică Medicală.   

 

Sursa de finanțare:  

 Realocare din bugetul Ministerului 

Finanțelor - Acțiuni  

generale ale MF 

209. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

Anexa nr. 3/26  

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 30.000 mii lei + 

TVA, pentru începerea în regim 

de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Clinic Municipal dr. Gavril 

Curteanu Oradea, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către 

comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la 

nivelul județului Bihor.   

Grup Parlamentar AUR  

Alocarea de fonduri bugetare, în 

regim de urgență, către spital este 

necesară pentru a fi luate toate 

măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate 

în dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

Fondul de rezervă aflat la dispoziția 

primului ministru 

 

210. Legea Bugetului de Stat pe anul Se propune suplimentarea  Alocarea de fonduri bugetare, în  
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2022 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

Anexa nr. 3/26 

bugetul alocat, cu suma de 

20.000 mii lei + TVA, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor la Spitalul Clinic de 

Obstretică și Ginecologie 

Oradea, conform “Planurilor  de  

măsuri pentru ATI”  întocmite de 

către comisiile mixte DSP, 

IGSU, ISCIR și ANMDMR de la 

nivelul județului Bihor.   

 

Grup Parlamentar AUR  

regim de urgență, către spital este 

necesară pentru a fi luate toate 

măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate 

în dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

Fondul de rezervă aflat la dispoziția 

primului ministru 

211. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

Anexa nr. 3/26  

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 20.000 mii lei + 

TVA, pentru începerea în regim 

de urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul 

Clinic de 

PneumoftiziologieOradea, 

conform  

Alocarea de fonduri bugetare, în 

regim de urgență, către spital este 

necesară pentru a fi luate toate 

măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, 

pentru protejarea vieții pacienților  

 

212. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

Anexa nr. 3/26  

Se propune suplimentarea 

bugetului alocat, cu suma de 

10.000 mii lei + TVA, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

Alocarea de fonduri bugetare, în 

regim de urgență, către spital este 

necesară pentru a fi luate toate 

măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate 
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incendiilor la Spitalul Orășenesc 

Aleșd, conform “Planurilor  de  

măsuri pentru ATI”  întocmite de 

către comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la nivelul 

județului Bihor.   

 

Grup Parlamentar AUR 

în dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

Fondul de rezervă aflat la dispoziția 

primului ministru 

213. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

Anexa nr. 3/26  

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul  

Municipal ”Episcop Nicolae 

Popovici” Beiuș, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către 

comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la 

nivelul județului Bihor.   

 

Grup Parlamentar AUR   

Alocarea de fonduri bugetare, în 

regim de urgență, către spital este 

necesară pentru a fi luate toate 

măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate 

în dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

Fondul de rezervă aflat la dispoziția 

primului ministru 

 

214. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

Anexa nr. 3/26  

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul  

Alocarea de fonduri bugetare, în 

regim de urgență, către spital este 

necesară pentru a fi luate toate 

măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate 
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Municipal ”Episcop Nicolae 

Popovici” Beiuș, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către 

comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la 

nivelul județului Bihor.   

 

Grup Parlamentar AUR   

în dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

Fondul de rezervă aflat la dispoziția 

primului ministru 

215. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

Anexa nr. 3/26  

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul  

Alocarea de fonduri bugetare, în 

regim de urgență, către spital este 

necesară pentru a fi luate toate 

măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor,  

 

216. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

Anexa nr. 3/26  

Se propunerea suplimentarea 

bugetului alocat, cu suma de 

10.000 mii lei + TVA, pentru 

începerea în regim de urgență a 

lucrărilor necesare pentru 

conformarea la normele legale 

privind prevenirea și stingerea 

incendiilor la Spitalul de 

Psihiatrie Nucet, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către 

comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la nivelul 

județului Bihor.   

 

Grup Parlamentar AUR   

Alocarea de fonduri bugetare, în 

regim de urgență, către spital este 

necesară pentru a fi luate toate 

măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate 

în dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

Fondul de rezervă aflat la dispoziția 

primului ministru 
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217. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

Anexa nr. 3/26  

Se suplimentează bugetul alocat, 

cu suma de 10.000 mii lei + TVA, 

pentru începerea în regim de 

urgență a lucrărilor necesare 

pentru conformarea la normele 

legale privind prevenirea și 

stingerea incendiilor la Spitalul  

Municipal Salonta, conform 

“Planurilor  de  măsuri pentru 

ATI”  întocmite de către 

comisiile mixte DSP, IGSU, 

ISCIR și ANMDMR de la nivelul 

județului Bihor.   

 

Grup Parlamentar AUR   

Alocarea de fonduri bugetare, în 

regim de urgență, către spital este 

necesară pentru a fi luate toate 

măsurile obligatorii privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, 

pentru protejarea vieții pacienților și a 

personalului dar și a bunurilor aflate 

în dotare.  

SURSA DE FINANȚARE:  

Fondul de rezervă aflat la dispoziția 

primului ministru 

 

218. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 

- ”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 

02  

”Transferuri de capital”, Alineat 

12 ”Transferuri pentru finantarea 

investitiilor la spitale”  

Alocarea sumei de 190 mii lei 

pentru realizarea obiectivului 

„Construire dispensar uman în 

satul Slobozia, comuna 

Boghicea, județul Neamț”  

 

Grupul parlamentar AUR   

 

Efectuarea acestei investiţii este 

necesara pentru tratarea eficientă si 

acordarea primului ajutor bolnavilor 

din această comunitate. Această 

investiție se află în curs de 

implementare.   

Sursa de finanțare: Se dimineauză de 

la Legea bugetului de stat -2021 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 -  

”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 

51, Titlul VI ”Transferuri între unități 

ale administrației publice”, articolul 

01 ”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri către instituții publice”, 

suma de 190 mii lei  
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219. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

 

 

Ministerului Sănătăţii  

Anexa  3/26/02/cap 5001/grupa 

51/art. 02/alin. 24  

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale  

 

Se propune alocarea  sumei de 1.000 

mii lei pentru amenajarea, dotarea şi 

plata personalului în vederea 

înfiinţării unui Compartiment de 

Primiri Urgenţe în localitatea Podu 

Turcului, comuna Podu Turcului, 

judeţul Bacău.  

  

Grupul parlamentar AUR   

Propunerea se bazează pe date 

socio-gografice specifice zonei, ţine 

cont de nivelul morbidităţilor ce 

afectează populaţia şi incidenţa 

evenimentelor ce necesită îngrijiri 

medicale de urgenţă. Localitatea 

Podu Turcului este situată în 

SudEstul judeţului Bacău, în 

imediata apropiere a limitei cu 

judeţele Vaslui şi Vrancea, şi la 

mică distanţă de judeţul Galaţi. 13 

localităţi din judeţul Bacău, dar şi 

alte 20 de localităţi din cele patru 

judeţe, cu o populaţie de circa 

50.000 de locuitori, sunt legate de  

Podu Turcului prin drumuri naţionale 

şi judeţene modernizate, ceea ce 

permite un acces rapid în toate 

direcţiile. Îmbătrânirea accentuată a 

populaţiei, condiţiile de viaţă precare, 

lipsa unor programe eficiente de 

prevenţie şi a asistenţei medicale de 

calitate sunt factori care au 

determinat creşterea morbidităţii în 

zonă, implicit nevoia unor îngrijiri 

specifice medicinei de urgenţă. 

Circulaţia rutieră tot mai intensă din 

zonă şi dezvoltarea 

 

220. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Se propune alocarea  sumei de 

69.794,000 mii lei pentru 

lucrări de modernizare a 

Având în vedere contextul pandemic 

de infecții virale cu noul coronavirus 

și, mai ales, al situației 
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Anexa  3/26/02/ Ministerului 

Sănătăţii  cap 5001/grupa 51/art. 

2/alin. 24/  

Transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale  

 

Blocului operator al Spitalului 

Județean de Urgență  

Bacău, astfel:  

- amenajarea și dotarea a 10 

săli de operație;  

- amenajarea  și 

 dotarea  

compartimentului de sterilizare;  

- asigurarea suportului 

tehnic necesar bunei funcționări a 

blocului operator și asigurarea 

circuitelor funcționale, în 

conformitate cu prevederile 

legale; asigurarea unui nivel de 

finisare care asigură condițiile de 

funcționare și asigurarea nivelului 

de asepsie optim; dotări 

suplimentare secții relocate 

(ecografe, EKG, defibrilatoare, 

holtere de TA etc) – 2.450,000 

mii lei  

Grupul Parlamentar AUR 

epidemiologice internaționale, 

naționale, regionale și locale, devine 

imperios necesar realizarea unor 

demersuri de limitare a efectelor 

pandemiei prin creșterea capacității și 

îmbunățirea infrastructurii medicale 

locale.   

În acest sens, obiectivul de investiții 

reprezentând clădirea fostului Spital 

Municipal Bacău, obiectiv aflat în 

parțială conservare și parțial 

amenajat în vederea asigurării 

asistenței medicale în context 

epiodemiologic COVID-19 este 

necesar a fi edificat printr-un  

obiectiv aflat în parțială conservare 

și parțial amenajat în vederea 

asigurării asistenței medicale în 

context epiodemiologic COVID-19 

este necesar a fi edificat printr-un 

grafic accelerat în vederea asigurării 

condițiilor necesare susținerii 

actului medical de suport COVID-

19.   

Pentru operaționalizarea 

pavilionului medical sunt necesare 

alocări suplimentare, în vederea 

complementarizării Spitalului 

Județean de Urgență și a clădirii 

Spitalului Municipal, prioritizarea 

amenajării unui spațiu adecvat la 

nivelul parter al clădirii fostului 

Spital Municipal prin care să se 
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poată îndeplini actul medical 

specific unității de primiri urgențe 

pe perioada desfășurării proiectului 

de amenajere al unității UPU din 

cadrul Spitalului Județean Bacău.    

Sursa de finanţare:  

Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului 

221. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

Se suplimentează suma 

prevăzută în anexa 3/26 pentru 

Ministerul Sănătății, cu 2.660 

mii lei.  

Grup parlamentar AUR 

Dispensar uman  in loc. Gadalin. CNI 

22.07.2020. SF actualizat. Com. 

Jucu, jud. Cluj. Valoare estimată: 

2.659.912 lei   

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

222. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

Se suplimentează suma 

prevăzută în anexa 3/26 pentru 

Ministerul Sănătății, cu 2.660 

mii lei.  

 

Grup parlamentar AUR   

 

Dispensar uman  in loc. Gadalin. CNI 

22.07.2020. SF actualizat. Com. 

Jucu, jud. Cluj. Valoare  

estimată: 2.659.912 lei 

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia  

Guvernului 

 

223. Legea Bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

Se suplimentează suma 

prevăzută în anexa 3/26 pentru 

Ministerul Sănătății, cu 6.433 

mii lei.  

 

Grup parlamentar AUR   

Centrul medical Chinteni. Com. 

Chinteni, jud. Cluj. Valoare estimată 

6.433.000,00+TVA lei  

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia  

Guvernului 

 

224. Legea bugetului de stat -2022 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 - 

Alocarea sumei de 9.000 mii de 

lei pentru Furnizare echipament 

Achiziționarea acestui aparat 

performant de depistare a cancerului 
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”Cheltuieli  

- buget de stat”, Paragraf 51, 

Titlul VI  

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 

02 ”Transferuri de capital”, 

Alineat 22 ”  

PET CT, inclusiv amenajare 

spațiu instalare și punere în 

funcțiune, la  Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați  

 

Grupul Parlamentar AUR 

în faze incipiente este foarte necesară 

având în vedere incidența crescută a 

bolilor oncologice. Se va crea un 

centru integrat de diagnostic și tratare 

a cancerului la  Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sf. Apostol 

Andrei Galați  

Sursa de finanțare: Legea bugetului 

de stat -2021 – anexa nr.3/26/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget 

de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri către instituții publice”,   

225. Legea bugetului de stat -2022 – 

anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 - 

”Cheltuieli  

- buget de stat”, Paragraf 51, 

Titlul VI  

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 

02 ”Transferuri de capital”, 

Alineat 24 ”  

Transferuri de la bugetul de stat 

către ” bugetele locale pentru 

finanțarea altor  

investiții în sănătate” 

Alocarea sumei de 15.000 mii de 

lei în vederea realizării 

obiectivului de investiție Clădire 

pentru relocare serviciu 

prosectură medicină legală la 

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sf. Apostol Andrei 

Galați  

Grupul Parlamentar AUR 

Acest obiectiv este necesar a fi 

realizat deoarece, în momentul 

actual, acest serviciu funcționează 

într-un spațiu inadecvat în incinta  

Spitalului Clinic Județean de  

Urgență Sf. Apostol Andrei Galați  

Sursa de finanțare: Legea bugetului 

de stat -2021 – anexa nr.3/26/02 

Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget 

de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, articolul 01 

”Transferuri curente”, Alineat 01 

”Transferuri către instituții publice”,   

 

226. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Se alocă suma de 100 mii lei 

dotare și reabilitare dispensar din 

comuna Agapia 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă de punct interes 
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Județul Neamț  

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

social 

 

Sursă de finanțare 

227. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Județul Neamț 

Se alocă suma de 150 mii lei 

dotare și reabilitare dispensar din 

comuna Alexandru cel Bun  

 

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă un punct de 

interes social 

 

Sursă de finanțare 

 

228. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Județul Neamț 

Se alocă suma de 100 mii lei 

dotare și reabilitare dispensar din 

comuna Farcașa  

 

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă un punct de 

interes social 

 

Sursă de finanțare 

 

229. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Județul Neamț 

Se alocă suma de 100 mii lei 

dotare și reabilitare dispensar din 

comuna Poiana Teiului 

 

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă un punct de 

interes social 

 

Sursă de finanțare 
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230. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Județul Neamț 

Se alocă suma de 200 mii lei 

dotare și reabilitare dispensar din 

comuna Grințieș 

 

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă un punct de 

interes social 

 

Sursă de finanțare 

 

231. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Județul Neamț 

Se alocă suma de 300 mii lei 

dotare și reabilitare dispensar din 

comuna Ceahlau 

 

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă un punct de 

interes social 

 

Sursă de finanțare 

 

232. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Județul Neamț 

Se alocă suma de 15.000 mii lei 

dotare și reabilitare corp primiri 

urgențe a Spitalului orășenesc 

Bicaz 

 

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă un punct de 

interes social 

 

Sursă de finanțare 

 

233. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Județul Neamț 

Se alocă suma de 30.000 mii lei 

dotare și reabilitare spitalul de 

psihiatrie Roman 

 

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă un punct de 

interes social 
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Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

Sursă de finanțare 

234. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Județul Neamț 

Se alocă suma de 30.000 mii lei 

dotare și reabilitare Spitalul 

orășenesc Târgu Neamț 

 

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă un punct de 

interes social 

 

Sursă de finanțare 

 

235. Legea bugetului de Stat pe anul 

2022 

Anexa 3/26 

Județul Neamț 

Se alocă suma de 5.000 mii 

reparații acoperiș al Spitalului 

Județean de Urgență Piatra Neamț 

 

Autor: Deputat Mitrea Dumitrina, 

Senator Sorin Lavric 

 

Grupul parlamentar al Alianței 

pentru Unirea Românilor 

 

Suma nu poate fi susținută din bugetul 

local, iar reabilitarea este necesară 

pentru că reprezintă un punct de 

interes social 

 

Sursă de finanțare 

 

 

236. Anexa nr. 3 / 26 / 28 Ministerul 

Sănătății 

Se propune alocarea sumei de 

2.000 mii lei pentru finanțarea 

studiului de fezabilitate și a 

proiectului tehnic la obiectiv de 

investiții Spital Clinic Regional 

de Pediatrie Craiova, Județul 

Dolj. 

 

Autor:  

Nicolae GIUGEA- Deputat 

neafiliat     

În scopul creșterii rezilienței 

sistemului național de sănătăte și 

având în vedere faptul că un spital 

clinic regional de pediatrie în 

Municipiul Craiova ar deservi pacienți 

minori din cel puțin 4 județe 

învecinate județului Dolj, se propune 

demararea studiului de fezabilitate și 

realizarea proiectului tehnic pentru 

acest obiectiv de investiții. 

 

Sursa de finanţare: Prin 
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redistribuirea sumelor alocate la 

Capitolul 660158 TITLUL X 

PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

66015801 Programe din Fondul 

European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) și prin redistribuirea sumelor 

prevăzute la TITLUL XIV 

CHELTUIELI AFERENTE 

PROGRAMELOR CU FINANTARE 

RAMBURSABILĂ 

237. Legea Bugetului de stat pe anul 

2022 

 

Casa Națională de Asigurări 

de Sănătate Anexa nr. 11/02 

Pag.6, capitolul 6605 subcapitol 

04, paragraf 01, II. credite 

bugetare 

Se propune suplimentarea cu 

suma de 1.407.584 mii lei pentru 

Asistență Medicală Primară 

 

 

 

 

Autori: Violeta Alexandru,  

Claudiu Martin Chira, deputați 

neafiliați 

 

Creșterea calității serviciilor medicale 

nu este posibilă fără investiții în 

infrastructura cabinetelor de medicina 

familiei, în pregătirea personalului 

medical și auxiliar, în pregătirea și 

atragerea viitorilor medici de familie. 

Activitatea cabinetelor de medicina 

familiei nu este posibilă fără alocarea 

celor 5 miliarde de lei anual pentru 

asistenţa medicală primară. 

Mai explicit, această finanțare de 5 

miliarde de lei ar însemna echivalentul 

a 500.000 lei rulaj anual al unui 

cabinet medical cu doi angajați cu 

normă întreagă, doi angajați cu normă 

parțială și un medic de familie liber 

profesionist. În prezent, cu un rulaj 

anual de doar 279.000 lei, un cabinet 

de medicină de familie abia poate 

susține un angajat cu normă întreagă, 

un angajat cu normă parțială și un 

medic de familie liber profesionist. 

Personalul medical înalt calificat 
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trebuie să răspundă și la telefoane, e-

mailuri, să asigure și paza și triajul, să 

se ocupe de birocrația în creștere, să 

facă și curățenie și să pună lemne pe 

foc iarna. 

 

 

Sursa de finanțare: 

Realocare din Bugetul Ministerului 

Finanțelor Publice - acțiuni generale,  

Anexa 3/65/01, Capitol 5100 

 


