
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne 

      Domnului Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății 

   

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Sprijinul financiar de care a beneficiat județul Alba pentru combaterea            

Coronavirusului 

 

Stimate Domnule Ministru, 

În contextul declarării pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru a avea o imagine            

clară şi o evidenţă corectă asupra măsurilor luate de Guvernul României în vederea susţinerii              

financiare a autorităţilor publice locale şi a instituțiile publice de deconcentrate și structuri             

subordonate în județul Alba a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, vă rugăm              

să ne transmiteţi următoarele informaţii despre sprijinul guvernamental de care a beneficiat            

judeţul Alba pentru combaterea efectelor epidemiei: 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă au fost alocate ajutoare financiare de Guvernul României în vederea dotării            

instituțiilor aflate sub coordonarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență          

Alba şi care este valoarea acestor fonduri. 

2. Dacă şi la ce dată s-au asigurat/alocat produse şi echipamente care vin în sprijinul              

autorităţilor și instituțiilor publice locale din județul Alba, astfel:  

-echipamente medicale de protectie: mănuşi, măşti, ochelari, viziere 
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-aparatură medicală: ventilatoare, kit-uri de testare rapidă şi diagnosticare a infecţiei virale            

COVID-19, aparate pentru testare/diagnosticare în laborator (PCR) pentru COVID-19 sau alte           

echipamente specifice şi necesare secţiilor ATI pentru a fi distribuite spitalelor  

-dezinfectanţi sau fonduri pentru achiziţionarea acestora pentru a pune în aplicare Ordonanţa            

militară nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19  

3. Dacă s-au luat măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus,           

asigurând resursă financiară (se precizează suma) pentru asigurarea cheltuielilor de          

hrană şi apă de consum pentru persoanele aflate în carantină, asigurarea de asistență             

medicală pentru persoanele carantinate sau aflate în izolare la domiciliu și asigurarea            

monitorizării și pazei spațiilor de cazare? 

4. Vă rugăm să ne precizați distinct toate măsurile Comitetului Județean pentru Situații            

de Urgență Alba de prevenire si combatere a îmbolnăvirii cu COVID-19 pe raza             

județului Alba. 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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