
                                                              
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 SENATUL 

Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 Comisia pentru sănătate  
 publică 

 
Nr.4c-8/475/ 12 decembrie 2017  Nr.XXXII/ 565  /  12 decembrie 2017 

 
 

AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului  de stat pe anul 2018 

 
 

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 publică a Senatului, au fost sesizate, spre 

dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului  de stat pe anul 2018, trimis 

comisiilor cu adresele nr.PLx 567/2017  din 7 decembrie 2017, respectiv nr. L521 din   7 

decembrie 2017. 

La şedinţa comună din data de 12 decembrie 2017, Comisia pentru sănătate şi 

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

cu   majoritate de voturi (  18 pentru şi  7 împotrivă ), avizarea favorabilă a proiectului 

Legii bugetului de stat pe anul 2018. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente  care, supuse votului, au 

fost fie admise, fie respinse. Acestea se regăsesc în anexele la prezentul aviz. 

 

PREŞEDINTE,                         PREŞEDINTE, 

Deputat  FLORIN BUICU                               Senator LASZLO ATTILA 

 
 

                  SECRETAR,                                                                SECRETAR, 
 

Deputat VASS LEVENTE                                          Senator MIHAI RUSE 
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                                      ANEXA I       

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/ articol/ 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
Cap.66.08 Sănătate 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 
alin.71.01.02 Maşini, 
echipamente şi mijloace de 
transport 

Se suplimentează Cap.6608 Sănătate 
Titlul 70 Cheltuieli de capital alin.71.01.02 Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport cu suma de 
5.809 mii lei 
 
Autori: 
László  Attila – Senator UDMR 
Diaconescu Renică – Senator PSD 
Botnariu Emanuel-Gabriel– Senator PSD 
Orţan Ovidiu-Florin– Senator PSD 
Rotaru Ion– Senator PSD 
Stocheci Cristina-Mariana– Senator PSD 
 
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică 
a Senatului 

Asigurarea necesarului de fonduri pentru 
dotarea cu echipamente medicale a Spitalului 
Clinic de urgenţă Floreasca - Bucureşti, 
fonduri puse la dispoziţie de Guvernul elen, 
având în vedere ca până la această dată 
fondurile nu au fost angajate. Aceste fonduri 
nu au fost prevăzute dintr-o eroare materială 
la introducerea datelor în aplicaţia 
informatică în Anexa 3/26/11, nici în Anexa 
nr.3/26/29 Fişa Cod Obiectiv 2, Proiect 
program de investiţii 
Sursa de finanţare 
Prin majorarea fondurilor externe 
nerambursabile cu suma de 5.809 mii lei în 
cadrul cap.66.08 Sănătate, în cadrul Anexei 
nr.3/26/11, precum şi a Anexei nr. 3/26/29 
Fişa Cod Obiectiv 2, Proiect program de 
investiţii pentru anul 2018 
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              ANEXA II       
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/ articol/ 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia  
respingerii 

1.  

Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
02 Transferuri de capital 

23 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 

 
Propuneri 2018 ..... 2.000 mii lei 

Propunem ca din sumele alocate prin 
transfer bugetelor locale destinate 
finanţării reparaţiilor capitale în sănătate, 
suma de 30.660 mii lei să fie orientată 
spre finanţarea proiectului: 
 
"Reabilitare, modernizare, extindere şi 
dotare secţie de psihiatrie” - Spitalul 
judeţean de urgenţă Zalău", judeţul Sălaj 
Propuneri 2018 ....30.660 mii lei  
 
Autori: 
Vass Levente, Seres Dénes, Erdei D. 
István, deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, senatori 
UDMR 

 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale economice 
şi comerciale şi de muncă 
01 Acţiuni generale economice şi 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

 

2.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 
51 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
02 Transferuri de capital 

23 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 

Propunem ca din sumele alocate prin 
transfer bugetelor locale destinate 
finanţării reparaţiilor capitale în sănătate, 
suma de 13.923 mii lei să fie orientată 
spre finanţarea proiectului: 
 
"Extindere ambulatoriu, spitalizare de zi şi 
bloc operator”- Spitalul judeţean de 
urgenţă Zalău, judeţul Sălaj” 

Sumele sunt necesare finalizării 
lucrărilor de modernizare, al căror 
cost suportat de la bugetul 
judeţului se ridică la 8.000 mii lei. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale economice 
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bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 

 
Propuneri 2018 ..... 2.000 mii lei 

Propuneri 2018 ....13.923 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Seres Dénes, Erdei D. 
István, deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, senatori 
UDMR 
 

şi comerciale şi de muncă 
01 Acţiuni generale economice şi 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

3.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
6601 Sănătate 
51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 

24 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea altor investitii 
in sanatate 

 
Propuneri 2018....7.000 mii lei 

Propunem alocarea de fonduri pentru 
dotarea cu aparatură medicală a 
Ambulatoriului integrat de specialitate a 
Spitalului de urgenţă Zalău, judeţul Sălaj 
 
Propuneri 2018 .....20.677 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Seres Dénes, Erdei D. 
István, deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, senatori 
UDMR 

Spitalul judeţean are mare nevoie 
de aparatură medicală, cea aflată în 
dotare fiind învechită, alte aparate 
lipsind, ceea ce îngreunează sau 
face imposibilă stabilirea cu 
acurateţe a diagnosticelor. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale economice 
şi comerciale şi de muncă 
01 Acţiuni generale economice şi 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

 

4.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 
51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 

24 Transferuri de la 

Suma solicitată este destinată 
funcţionalizării acceleratorului de 
particule cu care va fi dotat Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Braşov  
 
Propuneri 2018 .....10.120 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Ambrus Izabella Agnes, 
Erdei D. István - deputaţi UDMR 

Spitalul Clinic Judeţean Braşov va 
fi dotat cu un accelerator de 
particule necesar în tratamentul 
afecţiunilor oncologice. Pentru 
asigurarea funcţionalităţii 
echipamentului, Consiliul judeţean 
are nevoie de 10,12 milioane lei. 
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bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea altor investitii 
in sanatate 

 
Propuneri 2018....7.000 mii lei 
 
 

László Attila, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

5.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 
51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 

24 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea altor investitii 
in sanatate 

 
Propuneri 2018....7.000 mii lei 

Pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie Braşov propunem alocarea 
sumei 
 
Propuneri 2018 .....7.417 mii lei 
 
Autori: 
Vass Levente, Ambrus Izabella Agnes, 
Erdei D. István - deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

Suma solicitată constituie 
finanţarea proprie şi cheltuielile 
neeligibile în sarcina Consiliului 
judeţean Braşov în calitate de 
beneficiar al proiectului POR 
2014-2020 ”Modernizare, dotare şi 
eficientizare energetică Spitalul 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
Braşov”, sumă care, în lipsa 
resurselor financiare, nu poate fi 
acoperită din bugetul judeţului. 
 

 

6.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 

51 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

02 Transferuri de capital 
23 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 

Propunem alocarea prin transfer a sumei 
necesare destinate finanţării reparaţiilor 
capitale în sănătate pentru: 
 
Lucrări de reabilitare şi reparaţii capitale 
la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş, jud. 
Harghita 
Propuneri 2018…... 1.547 mii lei 
 

Clădirea este în stare avansată de 
degradare, necesitând urgent 
reparaţii capitale. 
 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanţare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 
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bugetele locale pentru 
finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 

 
Propuneri 2018 ..... 2.000 mii lei 

Autori: 
Vass Levente, Kelemen Hunor, Korodi 
Attila, Bende Sandor, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
László Attila, Verestoy Attila, Tánczos 
Barna, senatori UDMR 
 

7.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 
51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
02 Transferuri de capital 

24 Transferuri de la 
bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru 
finantarea altor investitii 
in sanatate 

 
Propuneri 2018....7.000 mii lei 

Solicităm alocarea sumelor necesare 
dotării cu aparatură medicală a spitalului 
municipal Gheorgheni, judeţul Harghita 
 
Propuneri 2017....1.414 mii lei 
 
 
Autori: 
Vass Levente, Kelemen Hunor, Korodi 
Attila, Bende Sándor, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba, Erdei D. István, deputaţi 
UDMR 
László Attila, Verestoy Attila, Tánczos 
Barna, senatori UDMR 

Spitalul municipal Gheorgheni 
deserveşte anual peste 5.200 de 
pacienţi în spitalizare continuă, 
8.300 în sistem de zi şi 45.000 în 
ambulatoriu de specialitate. 
Dotările spitalului sunt foarte 
vechi, uzura morală este de 89%, 
iar cheltuielile cu mentenanţa şi 
repararea aparatelor sunt deja mult 
prea mari. 
Necesarul dotărilor acoperă un CT, 
laparoscop, aparate pentru 
ecografii (inclusiv doppler şi 
ocular). Spitalul dispune de 
personalul de specialitate care să 
valorifice la maximum potenţialul 
aparatelor moderne în beneficiul 
pacienţilor. 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanţare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 

 

8.  Anexa nr.3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Propunem alocarea sumelor necesare 
construirii unui spital judeţean nou la 

Construcţia unui nou spital în 
judeţul Sibiu este o promisiune 
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5010 VENITURI PROPRII - 
TOTAL 
CHELTUIELI 

71 TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 

01 Active fixe 
01 Constructii 
 

Propuneri 2018 ..... 47.000 mii lei 

Sibiu: 
 
Construire spitalul judeţean Sibiu 
Propuneri 2018 ....50.000 mii lei  
 
Autori: 
Vass Levente, Benedek Zacharie, Erdei D. 
István, deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna, senatori 
UDMR 

asumată de Prim-ministru, de 
ministrul sănătăţii şi de cel al 
fondurilor europene. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale economice 
şi comerciale şi de muncă 
01 Acţiuni generale economice şi 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

9.  Anexa 3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii/ Capitolul 5001/ 
Grupa51/ Articol 1/ Alineat 11/ 
Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetul fondului national 
unic de asigurari sociale de 
sanatate. 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 26 / 01 
MINISTERUL SĂNĂTATII cu suma de 
250.000 de mii lei pentru asistenţa 
medicală primară la nivel naţional. 
 
 
Autori: Antoneta Ioniţă – Deputat PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Este necesară creşterea finanţării 
medicinei primare prin legea 
privind bugetul de stat, care să 
aducă medicina primară la nivelul 
recomandat de Banca Mondială, 
adică 12% din FNUASS total. Din 
statisticile oficiale ale CNAS 
rezultă că medicina primară acordă 
70-80% din serviciile medicale din 
sistem, deşi finanţarea actuală a 
acesteia este de sub 6% din 
FNUASS total. Medicina de 
familie poate rezolva prompt şi 
economic toate nevoile medicale 
uzuale ale populaţiei, este 
accesibilă şi bine reprezentată în 
aproape toate zonele ţării. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire de la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
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FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

10.  Anexa 3/26, Ministerul Sănătăţii, 
Capitol 6601/ Subcapitol 10  

Se propune alocarea sumei  de 20.000 mii 
lei pentru operaţionalizarea obiectivelor 
realizate prin POS CCE/Axa prioritară 2 – 
Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare 
Tehnologică şi Inovare/ Operaţiunea 2.2.1. 
Dezvoltarea infrastructurii C D existente 
şi crearea de noi infrastructuri 
(laboratoare, centre de cercetare / Apel Nr. 
2209 – 4 şi realizarea unui plan de 
cercetare al Ministerului Sănătăţii 
Autori:  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Aceste centre au fost finanţate doar 
pentru crearea lor, nefiind susţinută 
şi funcţionarea şi salariile 
personalului. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire de la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

 

11.  Anexa 3/26, Ministerul Sănătăţii 
Capitol 6601/ Subcapitolul 06 

Se propune alocarea sumei de 36000 mii 
lei pentru finanţarea a cel puţin 3000 de 
proceduri complete de fertilizare în vitro, 
care includ şi costurile cu medicaţia.  
 
Autori:  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 

La nivelul anului 2017 în România 
au fost înregistrate peste 4000 de 
fertilizări in vitro, iar costul total al 
unei proceduri ajunge până la 
12.000 lei. Prin Programul 
Naţional de Sănătate Publică, 
Subprogramul de fertilizare în vitro 
şi embriotransfer au fost finanţate 
835 de proceduri FIV în anul 2017, 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

la o valoare unitară mult mai mică 
decât costurile finale, respectiv 
6.188 lei/procedură, aşadar, 
susţinerea în continuare a 
Subprogramului de fertilizare in 
vitro şi embriotransfer doar prin 
surse proprii nu este suficientă 
pentru stimularea fertilităţii şi 
natalităţii în România. Statisticile 
prezintă în acest sens cifre 
îngrijorătoare cu privire la evoluţia 
demografică în următorii ani. Se 
propune finanţarea a cel puţin 3000 
de proceduri FIV complete, la 
costul total de 12.000 de 
lei/procedură. 

12.000 lei/procedură (2600 euro) x 
3000 proceduri = 36 mil lei 

11.000 lei/procedură (2400 euro) x 
3000 proceduri = 33 mil lei 
Sursa de finanţare: 
Majorarea veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziuniifiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

12.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii  
cap 5001/grupa51/art.02/alin 12 

Se propune alocarea sumei de 675.000 mii 
lei pentru  Construirea Spitalului 
Regional de Urgenţă Cluj în comuna 

Spitalul Regional Clinic de 
Urgenţă 
este un element cheie in strategia 
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Floreşti, Judeţul Cluj 
 
 
Autori:  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Consiliului Judeţean Cluj, care are 
în vedere transformarea judeţului 
intr-un punct de referinţă în 
domeniul sănătăţii pentru  această 
parte a ţării, având o capacitate 
ridicată de reacţie în caz de 
urgenţă, fiind în acest moment cel 
mai avansat dintre proiectele 
Spitalelor Regionale de Urgenţă. 
 
Sursa de finantare: 50% din 
Fonduri europene şi 50% din 
majorarea veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

13.  Anexa  3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii  
cap 5001/grupa51/art.02/alin 12 
 
 

Se propune alocarea sumei de 225.000 mii 
lei pentru  Construirea Spitalului Clinic 
de Urgenţă Monobloc pentru Copii 
Cluj, Judeţul Cluj 
 
Autori:  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii Cluj – Napoca este un spital 
pavilionar care îşi desfăşoară 
activitatea în 9 locaţii diferite, 
având în structura actuală 11 secţii, 
2 compartimente, staţie de dializă, 
UPU, distribuite în 14 clădiri, 
aflate pe raza Municipiului Cluj – 
Napoca, cu o distanţă medie de 
aproximativ 4 km între ele.  
Spitalul are în administrare imobile 
(clădiri şi terenuri) aflate în litigiu, 
revendicate în baza Legii nr. 
10/2001 (sau a OUG nr. 94/2000, 
chiar şi retrocedate. Din cauza 
acestor situaţii nesigure din punct 
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de vedere juridic, funcţionarea 
spitalului este  dificilă, deoarece nu 
se permit reabilitări şi reamenajări 
ale secţiilor. Cluj-Napoca, ca 
centru universitar şi medical, 
funcţionează faptic nu doar ca 
spital judeţean pediatric, ci chiar 
regional. Este în interesul actului 
medical şi al sănătăţii copiilor 
noştri să se realizeze cât mai urgent 
un spital monobloc, integrat. 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea de impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

14.  Anexa nr. 3/26/01/Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1- Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii 
sanitare/Subprogramul 
Construirea Spitalelor Regionale 
de Urgenţă, inclusiv prin 
Programul Operaţional Regional: 
8 spitale regionale şi 1 spital 
republican, în Bucureşti 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
la Anexa nr. 3/26/01/ 
Ministerul Sănătăţii, cu suma  de 32.236 
mii lei pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii „Spital Municipal Ploieşti”. 
 
Autori:  
 
Roberta Anastase - deputat PNL Răzvan 
Prişcă – deputat PNL 
George Ionescu – deputat PNL 
Iulian Dumitrescu – senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţia unui Spital Municipal 
constituie prioritatea zero pentru 
sănătatea cetăţenilor din judeţul 
Prahova şi în special a cetăţenilor 
Municipiului Ploieşti. Situaţia 
dificilă în care se află în prezent 
cele două unităţi sanitare aflate în 
subordinea Consiliului Local, 
Spitalul de Pediatrie Ploieşti cât şi 
Spitalul Municipal Ploieşti, fac 
imposibilă orice investiţie în 
infrastructura acestor două clădiri. 
Obiectivul principal al investiţiei 
este acela de a crea o unitate 
medicală nouă, realizată la 
standarde europene, dotată cu 
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aparatură nouă şi modernă. Mai 
mult decât atât, prin această nouă 
unitate, se doreşte comasarea 
Spitalului Municipal Ploieşti şi a 
Spitalului de Pediatrie astfel încât 
aparatura să poată deservi 
necesităţile specifice celor două 
unităţi iar problema crizei 
numărului de medici de specialitate 
să poată fi diminuată. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 32.236 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOB�NZI 

15.  Anexa 3/26/28  
Fonduri alocate prin Programul de 
investiţii publice către Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2018 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/26/28 cu suma de 
1.400.000 mii lei pentru finanţarea 
construcţiei unui nou spital judeţean. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Şovăială 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
construcţia unui nou spital judeţean 
în judeţul Sibiu.  
Este de menţionat faptul că spitalul 
judeţean existent are peste 100 de 
ani, iar constructia unui nou spital 
judeţean la standarde europene si 
moderne este impetuos necesară 
pentru sănătatea şi viaţa sibienilor.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 1.400.000 mii lei a 
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Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

16.  Anexa 3/26/28 
Capitolul 
Fonduri alocate prin Programul de 
investiţii publice către Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2018 a sumei 
prevăzute în Anexa 3  cu suma de 
735,420 mii lei cheltuieli necesare 
pentru achiziţia a două autospeciale 
transport şi intervenţie pentru pacienţi, 
pentru Serviciul de Ambulanţă Sibiu în 
cazul unor probleme medicale apărute 
membriilor delegaţiilor internaţionale 
participanţi la Summit-ul U.E organizat 
la Sibiu în anul 2019. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Şovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
achiziţionarea a două autospeciale 
transport şi intervenţie pentru 
pacienţi, pentru Serviciul de 
Ambulanţă Sibiu în cazul unor 
probleme medicale apărute 
membriilor delegaţiilor 
internaţionale participanţi la 
Summit-ul U.E organizat la Sibiu 
în anul 2019.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 735,420  mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/Ministerul Sănătăţii 

 

17.  Anexa 3/26/28 
Capitolul 
Fonduri alocate prin Programul de 
investiţii publice către Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2018 a sumei 
prevăzute în Anexa 3  cu suma de 
2.637,635 mii lei cheltuieli necesare 
pentru achiziţia a de aparatură 
medicală pentru Spitalul Clinic 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru achiziţia 
de aparatură medicală absolut 
necesară în cazul unor probleme 
medicale apărute membriilor 
delegaţiilor internaţionale 
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Judeţean de Urgenţă Sibiu în cazul 
unor probleme medicale apărute 
membriilor delegaţiilor internaţionale 
participanţi la Summit-ul U.E organizat 
la Sibiu în anul 2019. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Şovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

participanţi la Summit-ul U.E 
organizat la Sibiu în anul 2019. 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- Turn laparoscopie 714.000 lei 
-Aspirator chirurgical 11.900 lei 
-Aparat electrochirurgical 154.700 
lei 
-Lampa Scialitica 95.200 lei 
-Monitor funcţii vitale ATI – 
208.250 lei 
- Ventilatoare ATI 642.600 lei 
-Ventilator ATI mobil pentru 
transport 142.800 lei 
-Ureteroscop flexibil 89.845 lei 
- Laser urlogic 459.340 lei 
- Ecograf 119.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 2.637,645  mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/Ministerul Sănătăţii 
 

18.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare 
 

Se propune alocarea expresă din Anexa nr. 
3 / 26/ Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare 
a sumei de 24.150 mii lei pentru obiectivul 
,,Consolidare şi reabilitare Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Braşov”. 
 
Autori: 

 Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Braşov are nevoie de 
consolidare şi reabilitare, şi are 
nevoie de bani pentru a putea pune 
în funcţiune acceleratorul de 
particule aferent tratamentelor 
oncologice.  
 
 

 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
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  Mara Mareş- deputat PNL, Gabriel 
Andronache- deputat PNL 
 Daniel Cătălin Zamfir –senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 26/ 
Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare – în cadrul proiectului 1 

19.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) 

Se propune alocarea expresă din Anexa nr. 
3 / 26/ Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 2. 
Dotarea unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar specifice 
(ambulanţe, autosanitare, etc.) a sumei de 
10.120 mii lei pentru funcţionalizarea 
acceleratorului de particule privind 
tratamentele oncologice, aparat ce va fi 
repartizat Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Braşov de către Ministerul 
Sănătăţii 
 
Autori: 
  Mara Mareş- deputat PNL, Gabriel 
Andronache- deputat PNL 
 Daniel Cătălin Zamfir –senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Solicităm finanţarea acestui 
obiectiv de investiţii pentru a nu 
ajunge în situaţia în care, deşi 
avem aparatura necesară asigurării 
unor tratamente oncologice, să nu 
o putem utiliza din lipsă de 
fonduri.  
 
Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 26/ 
Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare – în cadrul proiectului 2 
 
 

 

20.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare 
 

Se propune alocarea expresă din Anexa nr. 
3 / 26/ Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare 
a sumei de 7.417 mii lei pentru obiectivul 
,,Modernizare, dotare şi eficientizare 
energetică a  Spitalului Clinic de 
Obstetrică - Ginecologie Braşov". 

Solicităm finanţarea Spitalului 
Clinic de Obstetrică - Ginecologie 
Braşov întrucât mare parte dintre 
cheltuieli privesc fie dotarea, fie 
modernizarea – iar în lipsa 
dotărilor sau în lipsa unor dotări 
moderne, actul medical este dificil, 
dacă nu imposibil de realizat. 

 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
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Autori: 
  Mara Mareş- deputat PNL, Gabriel 
Andronache- deputat PNL 
 Daniel Cătălin Zamfir –senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 26/ 
Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare – în cadrul proiectului 1 

21.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare 
 

Se propune alocarea expresă din Anexa nr. 
3 / 26/ Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare 
a sumei de 1.446 mii lei pentru obiectivul 
,,Consolidarea, modernizarea şi creşterea 
eficienţei energetice a Spitalului Clinic de 
Psihiatrie şi Neurologie Braşov".  
 
Autori: 
  Mara Mareş- deputat PNL, Gabriel 
Andronache- deputat PNL 
 Daniel Cătălin Zamfir –senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Solicităm finanţarea Spitalului 
Clinic de Psihiatrie şi Neurologie 
Braşov, întrucât mare parte dintre 
cheltuieli privesc fie dotarea, fie 
modernizarea – iar în lipsa 
dotărilor sau în lipsa unor dotări 
moderne, actul medical este dificil, 
dacă nu imposibil de realizat. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 26/ 
Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare – în cadrul proiectului 1 
 
 

 

22.  Anexa  3/26/02/Ministerul 
Sănătăţii Capitolul 
5001/grupa51/art.02/alin 12, 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 

Se propune alocarea sumei de 300.000 mii 
lei pentru demararea construcţiei 
Spitalului de Pediatrie Craiova, Judeţul 
Dolj. 
 
 
 
Autor: 
Dep. Ionuţ Stroe –PNL 

Oltenia are nevoie de un spital 
unde copiii să poată primi 
consultaţii multidisciplinare şi 
îngrijire la cel mai înalt nivel. În 
acest moment, copiii din zona 
Olteniei, care au nevoie de 
consultaţii de specialitate în 
diferite domenii, cum ar fi de 
exemplu cel al cardiologiei, nu au 

 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

o clinică specializată în apropiere.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 300 000 mii lei din 
creditele bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

23.  Anexa  3/26/02/  
Ministerul  Sănătăţii/  Capitolul 
5001/ Grupa 20/ Articol 32, 
Finantarea programelor nationale 
de sanatate derulate de unitatile 
sanitare din reteaua administratiei 
publice locale 
 

Se propune ca în cadrul sumelor alocate 
de Ministerul Sănătăţii pentru programele 
naţionale de sănătate, Subprogramul de 
fertilizare in vitro şi embriotransfer din 
cadrul Programului naţional de transplant 
de organe, ţesuturi şi celule de origine 
umană să aibă alocată în anul 2018 suma 
de 6188 mii lei, aferentă finanţării a 1000 
de proceduri.  
 
 
 
 
Autor: 
Dep. Ionuţ Stroe –PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 

Infertilitatea este o problema 
deosebit de importanta a societăţii 
moderne. Se estimează că la 
nivelul Uniunii Europene, 
afectează nu mai puţin de 25 de 
milioane de persoane. În acest 
context, calculele şi proiecţiile 
Institutului Naţional de Statistică 
privind evoluţie demografică a 
României până în anul 2060 sunt 
cât se poate de îngrijorătoare. 
Tehnicile moderne de stimulare a 
fertilităţii dau rezultate din ce în ce 
mai bune, însă rămân la un nivel 
foarte ridicat al costurilor, ceea ce 
le face greu sau imposibil de 
accesat pentru multe cupluri tinere. 
De aceea, rolul statului în 
sprijinirea accesului la aceste 
proceduri trebuie să fie mai 
puternic. 
 
Sursa de finanţare: nu are impact 
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bugetar, alocarea de fonduri 
făcându-se în cadrul aceluiaşi 
program naţional. 
 

24.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitol 5001/ Grupa 51, alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale  
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii Capitol 5001/ Grupa 51, alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor 
la spitale cu suma  de 93.000 mii lei  
pentru extinderea şi modernizarea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Dănuţ Bica- Deputat PNL 
Ion Popa - Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Argeş, cea mai mare şi  importantă 
unitate medicală a judeţului, 
necesită fonduri importante pentru 
a putea asigura actul medical în 
condiţiile de siguranţă şi calitate pe 
care pacienţii le asteaptă şi le 
pretind. Pentru realizarea acestui 
deziderat, este necesară 
implementarea de urgenţă a 
proiectelor de reabilitare, 
consolidare, extindere şi 
modernizare a spitalului. Lucrările 
de reabilitare şi consolidare a 
clădirilor existente vor fi finanţate 
prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020), conform contractului 
încheiat între Consiliul Judeţean 
Argeş şi Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice 
şi Fondurilor Europene. Prin 
prezentul amendament propunem 
finanţarea realizării lucrărilor de 
extindere şi modernizare a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Argeş. 
 
 Sursa de finanţare: 
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Se diminuează cu suma de 93.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65 MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE – 
ACŢIUNI GENERALE/Capitol 
5000/Grupa30/TITLUL  III 
DOBÂNZI  
 

25.  Anexa 3/26/02/  
Ministerul Sănătăţii 
capitolul 5001/grupa51/art.02/alin 
12 - Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii 
lei pentru realizarea documentaţiilor şi 
demararea construirii spitalului regional 
Galaţi, Judeţul Galaţi. 
 
 
Autori: 
Deputat Victor Paul Dobre-PNL 
Senator George-Cătălin Stângă-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Construirea unui spital regional în 
Galaţi reprezintă un obiectiv major 
pentru judeţul Galaţi dar şi pentru 
zona de sud-est a României, în 
contextul în care infrastructura 
sanitară a României are mare 
nevoie de modernizare şi 
dezvoltare. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuare cu suma de 3.000 mii 
lei  din creditele bugetare 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

 

26.  Anexa nr. 3 / 26 / 28/Ministerul 
Sănătăţii/ CAPITOL/ GRUPA/ 
5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 26 / 
28/Ministerul Sănătăţii/ CAPITOL/ 
GRUPA/5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale cu suma 
de 2.000 mii lei pentru finanţarea studiului 
de fezabilitate şi a proiectului tehnic la 

În întreaga Regiune de Sud-Vst nu 
există un spital clinic de pediatrie 
în care să fie trataţi copiii. Un 
astfel de obiectiv de investiţii ar 
deservi toate judeţele din regiune şi 
ar reduce, în mod semnificativ, 
unul dintre cei mai ruşinoşi 
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obiectiv de investiţii Spital Clinic 
Regional de Pediatrie Craiova, Judeţul 
Dolj. 
 
Autor:  
Nicolae GIUGEA - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

indicatori pentru România – 
mortalitatea infantilă. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea cu 2.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 

27.  Anexa nr. 3/26 / Ministerul  
Sănătăţii Capitolul 5001 
/grupa51/art.2/alin 12 Transferuri 
pentru finantarea investitiilor la 
spitale 
 

 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
la Anexa nr. / / Ministerul  Sănătăţii, cu 
suma de 12.000 mii lei pentru finalizarea 
Spitalului municipal Fălticeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
- Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările sunt realizate în proporţie 
de 95%. Noua unitate medicală va 
deservi o populaţie de 150.000 de 
locuitori din municipiul Fălticeni şi 
peste 20 de comune din zona 
limitrofă, va avea 250 de paturi, 
săli moderne de operaţie, camere 
cu sistem de ventilaţie şi grupuri 
sanitare individuale, circuite pentru 
fluide medicale şi aparatură de 
ultimă generaţie. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 

 

28.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la / Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură medicală, 
echipamente şi mijloace de transport 
sanitar specifice (ambulanţe, autosanitare, 

Sumele propuse pentru aceste 
achiziţii reprezintă un impact 
nesemificativ pentru bugetul 
Ministerului Sănătăţi.  
Trebuie luat în considerare faptul 

 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
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specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) 

etc.) cu suma de 2.850 mii lei pentru 
dotarea Spitalului orăşenesc din Haţeg, 
Judeţul Hunedoara cu: aparat fix şi mobil 
pentru radiologie, computer tomograf, 
aparat anestezie, aparat ventilaţie, masă de 
operaţie, ecograf urologie şi aparat 
litrotriţie.   
 
Autor:  
Lucian Ovidiu HEIUŞ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

că Spitalului orăşenesc din Haţeg, 
Judeţul Hunedoara deserveşte peste 
50 de mii de locuitori, iar absenţa 
aparaturii de bază pune în pericol 
sănătatea şi viaţa locuitorilor din 
zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în cadrul 
Anexei nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare – în cadrul 
proiectului 2 
 

29.  Anexa nr. 3 / 26 / 28/Ministerul 
Sănătăţii/ CAPITOL/ GRUPA/ 
5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 26 /  
28/Ministerul Sănătăţii/ CAPITOL/ 
GRUPA/ 5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale – cu suma 
de 160.000 mii lei pentru realizare Institut 
oncologic, Zona Calea Torontalului, 
Municipiul Timişoara (etapa întâi, 
proiectare + execuţie parţială 35% în 
2018), 
 
Autori:  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 

Se solicită modificarea capitolului 
bugetar la Ministerului Sănătăţii, 
pentru realizare Institut oncologic, 
Zona Calea Torontalului, 
Municipiul Timişoara (etapa întâi, 
proiectare + execuţie parţială 35% 
în 2018), valoare estimativă a 
etapei 35 milioane euro (din total 
100 milioane euro valoare totală 
obiectiv). 
 
 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 

 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Dobânzi, prin fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014- 2020 şi prin credite 
rambursabile – BEI 
 

30.  Anexa nr. 3 / 26 / 28/Ministerul 
Sănătăţii/ CAPITOL/ GRUPA/ 
5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale  

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 26 / 
28/Ministerul Sănătăţii/ CAPITOL/ 
GRUPA/ 5010510212 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale cu suma 
de 230.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii Spital Clinic 
Regional de Urgenţă, Zona Calea 
Torontalului, Municipiul Timişoara. 
 
Autori:  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită modificarea capitolului 
bugetar la Ministerului Sănătăţii, 
pentru realizare Spital Regional de 
Urgenţă, Zona Calea Torontalului, 
Municipiul Timişoara (etapa întâi, 
proiectare + execuţie parţială 35% 
în 2018), valoare estimativă a 
etapei 50 milioane euro (din total 
150 milioane euro valoare totală 
obiectiv). 
 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi, prin fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014- 2020 şi prin credite 
rambursabile - BEI 

 

31.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la / Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură medicală, 
echipamente şi mijloace de transport 
sanitar specifice (ambulanţe, autosanitare, 
etc.) cu suma de 11.850 mii lei pentru 
dotarea Serviciului de Ambulanţa 
Bacău cu 30 de ambulanţe tip B1/B2.   

Sumele propuse pentru aceste 
achiziţie  trebuie integrate în planul 
naţional de achiziţii de ambulanţe. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor în cadrul 
Anexei nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Ministerul Sănătăţii/ 

 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
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Autor:  
Tudoriţa LUNGU - Deputat PNL 
Ionel PALĂR – Deputat PNL 
Daniel FENECHIU – Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Proiectul 2. Dotarea unităţilor 
sanitare cu aparatură medicală, 
echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, autosanitare, 
etc.) şi din fonduri europene 
nerambursabile. 

32.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea infrastructurii 
sanitarecu suma de 230 mii lei pentru 
lucrări de reparaţii capitale la sediul 
judeţean de ambulanţă Bacău, Judeţul 
Bacău. 
  
Autor:  
Tudoriţa LUNGU - Deputat PNL 
Ionel PALĂR – Deputat PNL 
Daniel FENECHIU – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sediul serviciului judeţean de 
ambulanţă Bacău are nevoie 
urgentă de reparaţii capitale, motiv 
pentru care este necesară 
demararea lucrărilor chiar din 
cursul anului 2018. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocarea sumei Anexa nr. 3 / 26/ 
Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 1. 
Finanţarea dezvoltării şi 
modernizarea infrastructurii 
sanitare – în cadrul proiectului 1 

 

33.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi 
mijloace de transport sanitar 
specifice (ambulanţe, 
autosanitare, etc.) 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la / Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură medicală, 
echipamente şi mijloace de transport 
sanitar specifice (ambulanţe, autosanitare, 
etc.) cu suma de 1.140 mii lei pentru 
dotarea Spitalului Judeţean Clinic de 
Urgenţă Constanţa cu aparatură 
fibroscan şi aparat ecograf cu 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Constanţa deserveşte peste 200 de 
mii de pacienţi în întreaga regiune.  
Pacienţii cu hepatita C reprezintă 
un procent cuprins între 10-15% 
din total pacienţi, iar tratamentul 
asigurat în urma achiziţiei 
aparaturii medicale este accesibil, 
eficace (non-interferon) şi 

 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
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elastosonografie. 
 
Autor:  
Bogdan HUŢUCĂ - Deputat PNL 
Robert BOROIANU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

neinvaziv (înlocuind puncţia 
biopsie hepatică).   
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor în 
cadrul Anexei nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/ Proiectul 2. Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente şi mijloace 
de transport sanitar specifice 
(ambulanţe, autosanitare, etc.) şi 
din fonduri europene 
nerambursabile. 

34.  Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/Capitol 5001/Grupa 51/ 
Articol 20 / Transferuri de capital 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul 
Sănătăţii/Capitol 5001/Grupa 51/ Articol 
20 / Transferuri de capital cu 233.000 mii 
lei. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Transferuri de capital trebuie să 
crească de la 27 milioane la 250 
milioane (măcar la nivelul anului 
2016). Spitalele din România 
suferă din pricina lipsei unor dotări 
minimale sau lipsei unor reparaţii 
absolut necesare desfăşurării 
actului medical în condiţii minime 
de decenţă. 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/ Titlul III Dobânzi 

 

35.  Anexa nr. 3/ 26/ Ministerul 
Sănătăţii Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare 

  

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/26 /Ministerul 
Sănătăţii cu suma de 15.000 mii lei şi 
includerea în lista de investiţii  a 
Proiectului de reabilitare şi modernizare a 
Spitalului Municipal de Urgenţă, 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/TITLUL III 

 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul Sanatatii.pdf
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 Municipiul Caransebeş, jud. Caraş-
Severin. 
 
Autori:  
Ion – Marcel VELA - Senator PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-
ŞOMFELEAN - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

DOBANZI 
 

36.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri pentru 
reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 23.500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului „Relocarea şi 
Modernizarea  Secţiei Clinice de 
Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean 
Arad" 
 
Grup USR, senator Adrian Wiener 

Efectuarea  acestei investiţii este 
necesara pentru tratarea eficientă a 
bolnavilor de cancer din judeţul 
Arad. 

Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
23.500 mii lei. 

 

 

37.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 

Alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului „ Modernizarea şi 
extinderea Spitalului Judeţean Arad, jud. 
Arad " 
 

Efectuarea  acestei investiţii este 
necesara pentru tratarea eficientă a 
bolnavilor din judeţul Arad. 

Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
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Alineat 11 ”Transferuri pentru 
reparatii capitale la spitale” Grup USR, senator Adrian Wiener 

paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
15.000 mii lei. 

38.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale” 

Alocarea sumei de 100.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului „Relocarea într-un 
spatiu nou a Maternităţii din Municipiul 
Arad, jud. Arad" 
 
Grup USR, senator Adrian Wiener 

Efectuarea  acestei investiţii este 
necesara pentru îngrijirea în 
condiţii optime a femeilor 
însărcinate şi a nou născuţilor din 
judeţul Arad. Actualmente 
Maternitatea funcţionează în 
condiţii total improprii, cu bloc 
operator neacreditabil. 

Sursa de finanţare: Se 
diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
100.000 mii lei. 

 

39.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 

Alocarea sumei de 940 mii lei pentru 
realizarea obiectivului “Linie de 
prelucrare automată pentru Histopatologie 
şi Citopatologie, Serviciul Clinic de 
Anatomie Patologică, Spitalul Judeţean 
Arad 

Efectuarea  acestei investiţii este 
necesară pentru creşterea calităţii 
diagnosticului anatomo-patologic 
al patologiei oncologice din judeţul 
Arad 

Sursa de finanţare: Se 
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02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale” 

” 
 
 
Grup USR, senator Adrian Wiener 

diminuează capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
940 mii lei. 

40.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri pentru 
reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 24.150 mii lei pentru 
Consolidare şi reabilitare Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Braşov. 
 
Grup USR, senator Allen Coliban 

În prezent se derulează 
acest contract de execuţie cu 
termen de finalizare iunie 2019. 
Conform contractului de execuţie, 
Consiliul Judeţean Braşov trebuie 
să aloce, de la data prezentei până 
la finalizare, suma de 24.150 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget 
de stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
24.150 mii lei. 

 

41.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 

Alocarea sumei de 10.120 mii lei pentru 
acceleratorul de particule necesar pentru 
tratamentele oncologice. 
 
Grup USR, senator Allen Coliban 

Ministerul Sănătăţii urmează a 
repartiza Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Braşov un acceterator 
de particule pentru a asigura 
infrastructura necesară 
tratamentelor oncologice, domeniu 
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02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale” 
 

deficitar în sănătatea publică 
braşoveană. Pentru a pregătirea şi 
punerea în funcţiune a acestui 
aparat este necesară o sumă 
aproximativă de 10.120 mii lei 
 
Sursa de finanţare: se diminuează 
capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget 
de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, Alineat 12 
”Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale” cu suma de 
10.120 mii lei 

42.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri pentru 
reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 7.417 mii lei pentru 
Modernizare, dotare şi eficientizare 
energetică Spitalul Clinic de Obstetrică – 
Ginecologie Braşov. 
 
Grup USR, senator Allen Coliban 

Acest obiectiv se află în faza de 
contractare prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020. 
Proiectul a trecut de faza de 
verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilitate, cât şi 
de verificarea tehnică şi financiară, 
fiind acceptat pentru finanţare. 
Conform hotărârii de aprobare a 
proiectului, este necesară suma de 
7.417 mii lei, pentru co-finanţare şi 
pentru cheltuielile neeligibile. 
 
Sursa de finanţare: se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget 
de stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
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”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
7.417 mii lei. 
 

43.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri pentru 
reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 2.365 mii lei pentru 
,,Reparaţii capitale, modernizare şi 
eficientizare energetici a Unităţii de 
Asitenţă Medico-Socială de 
Pneumoftiziologie Sânpetru". 
 
Grup USR, senator Allen Coliban 

Acest obiectiv a fost contractat 
spre finanţare prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, 
proiect care a trecut de faza de 
verificare a conformităţii 
administrative şi eligibilitate, cât şi 
de verificarea tehnică şi financiară, 
fiind acceptat pentru finanţare. 
Conform hotărârii de aprobare a 
proiectului, este necesară 
acoperirea cheltuielilor cu 
contribulia proprie şi cheltuielile 
neeligibile în sumă totală de 2.365 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget 
de stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 
38, ”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” cu suma de 
2.365 mii lei.  

 

44.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 

Alocarea sumei de 1.446 mii lei pentru 
,,Consolidarea, modernizarea şi creşterea 
eficienţei energetice a Spitalului Clinic de 
Psihiatrie şi Neurologie Braşov". 

Acest obiectiv se află în faza de 
evaluare prin Programul de 
finanţare POR 
2014-2020. Conform hotărârii de 
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”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 11 ”Transferuri pentru 
reparatii capitale la spitale” 

 
Grup USR, senator Allen Coliban 

aprobare a proiectului, trebuie să 
se asigure contribuţia proprie şi 
cheltuielile neeligibile în sumă 
totală de 1.446 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: se diminuează 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget 
de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, Alineat 11 
”Transferuri pentru reparatii 
capitale la spitale cu suma de  
1.446 mii lei 

45.  Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Alocarea a 3.588 mii lei pentru investiţii la 
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
 
Grup USR, deputat Cossete Chichirău 

1. Modernizare  secţie ATI pentru 
asigurarea asistenţei medicale de 
specialitate în condiţii de siguranţă. 
Cele două rezerve ATI de tip 
izolator sunt necesare pentru 
izolarea pacientilor critici 
neutropenici fără infecţie 
suspectată sau dovedită. – 720 mii 
lei 
 
2. Modernizarea şi amenajarea 
unui spaţiu în vederea înfiinţării 
unui compartiment de 
radioiodoterapie (terapie cu Iod 
131). Compartimentul de terapie cu 
iod cu patru paturi ce va funcţiona 
în clădirea situată în Iaşi, strada Ion 
Creangă nr. 5 care aparţine 
Institutului Regional de Oncologie 
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Iaşi are drept scop deservirea 
pacienţilor cu patologie tiroidiană 
(atât benignă, cât şi malignă) în 
vederea administrării de doze 
terapeutice de I-131 pentru 
tratamentul afecţiunilor tiroidiene. 
– 270 mii lei 
 
3. Reparaţii capitale pentru două 
din clădirile aflate în str. G-ral 
Henri Mathias Berthelot nr. 2 
pentru amenajarea unui 
compartiment de îngrijiri paliative 
- 2.598 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii,  
Cap 5001, gr 51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparaţii capitale 
la spitale 

46.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale” 

Alocarea sumei de 1.380 mii lei pentru 
achiziţionarea unui computer tomograf, 
două ventilatoare şi două aparate pentru 
anestezie în cadrul Spitalului Municipal 
Turda 
 
Grup USR, deputat Emanuel Ungureanu 

Efectuarea  acestei investiţii este 
necesara pentru tratarea eficientă a 
bolnavilor din oraşul Turda, 
deservind şi alte oraşe din judeţ.  
 
Sursa de finanţare: se diminuează 
capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget 
de stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
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 administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, Alineat 12 
”Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale” cu suma de 
1.380 mii lei 

47.  Anexa 3 / 26 / 28 
 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 
501051 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 
5010510212 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
realizarea ”Studiu de 
prefezabilitate/fezabilitate pentru o nouă 
clădire a Spitalul Clinic de Urgenţă 
Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri – 
Bucureşti”. 
 
Grup USR, deputat Cristian Gabriel 
Seidler 

Spitalul de Arsi are nevoie de o 
construcţia unei noi clădiri, cea 
actual nefiind adecvată pentru 
funcţiunea de spital iar Primăria 
Sector 1 a identificat, a achiziţionat 
şi alocat deja în acest sens un teren 
încă din anul 2016. 
 
Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 
”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, 
articolul 02 ”Transferuri de 
capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 1.000 mii lei. 

 

48.  Anexa 3 / 26 / 28 
 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 
501051 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Alocarea sumei de 1.035 mii lei necesară 
pentru accesarea Facilităţii de Pregătire a 
Proiectelor de Infrastructură pusă la 
dispoziţie de BERD în vederea 
reorganizării şi extinderii spitalului de 
copii ”Maria Sklodowska Curie” şi 
transformarea acestuia în primul spital 
regional de urgenţă pentru copii din 
România. 
 

Reorganizarea întregului complex 
şi extinderea spitalului de copii 
”Maria Sklodowska Curie” în 
vederea transformării acestuia în 
primul spital regional de urgenţă 
pentru copii din România cu toate 
facilităţile necesare îngrijirii 
pediatrice.  
 
În urma acestui proces, spitalul de 
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5010510212 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Suma reprezintă 10% din costul total al 
serviciilor de consultanţă pe care BERD se 
obligă să le contracteze în vederea 
realizării, pregătirii şi implementării 
proiectului. 
 
Grup USR, deputat Tudor Pop 

copii ”Maria Sklodowska Curie”, 
ar putea beneficia de centre 
pediatrice dedicate pentru 
neurochirurghie, chirurgie 
cardiacă, transplant, imagistică şi 
radioterapie.   
 
Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 
”Cheltuieli – buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, 
articolul 02 ”Transferuri de 
capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 1.035 mii lei. 
 

49.  Anexa 3 / 26 / 28 
 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 
 
501051 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 
5010510212 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Alocarea sumei de 1.035 mii lei necesară 
pentru accesarea Facilităţii de Pregătire a 
Proiectelor de Infrastructură pusă la 
dispoziţie de BERD în vederea construirii 
unei noi unităţi sanitare care să găzduiască 
Institutul de Urgenţă pentru Boli 
Cardiovasculare ”Prof. Dr. C.C. Iliescu”, 
din Bucureşti. 
 
Suma reprezintă 10% din costul total al 
serviciilor de consultanţă pe care BERD se 
obligă să le contracteze în vederea 
realizării, pregătirii şi implementării 
proiectului. 
 

Actuala clădire care găzduieşte 
IUBCV ”Prof.Dr. C.C. Iliescu” 
este clasificată ca având risc 
seismic II. Clădirea se află într-un 
stadiu avansat de degradare, atât la 
exterior, cât şi la interior şi nu a 
beneficiat de investiţii de 
reabilitare de la data construcţiei 
(1969 – 1975).  
 
În ciuda acestor condiţii improprii 
de funcţionare, Institutul se 
situează constant în primele locuri 
din România din punct de vedere al 
indicilor de performanţă medicală 
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Grup USR, deputat Tudor Pop – peste 45% din totalul operaţiilor 
de inimă din România, peste 60% 
din totalul operaţiilor de urgenţă 
din România, peste 50% din 
operaţiile de chirurgie vasculară 
din România şi peste 25% din 
cazurile de infarct miocardic acut 
din Bucureşti.  
 
Mai mult, Institutul este o unitate 
sanitară de tip structură critică de 
primă linie conform Planului 
comun România – NATO. Studiul 
de fezabilitate a demonstrat că 
reabilitarea clădirii nu este o 
soluţie acceptabilă, având în vedere 
nivelul costurilor, cât şi faptul că 
Institutul ar trebui să-şi întrerupă 
activitatea pe perioada lucrărilor.  
 
Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 
”Cheltuieli – buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, 
articolul 02 ”Transferuri de 
capital”, alineatul 38, 
”Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 1.035 mii lei. 

50.  anexa nr.3/26/02 Capitolul           
66 
Subcapitolul    01 

Alocarea sumei de 1.955 mii lei pentru 
achiziţionarea aparaturii medicale 
necesare spitalului de cardiologie şi 

Unitatea din subordinea 
Ministerului Sănătăţii are în 
componenţă şi Spitalul orăşenesc 
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Titlul                 70 
Articol              30 
 
 

secţiilor acestuia din oraşul Covasna 
Spitalul de recuperare cardiovasculară DR 
BENEDEK GEZA  COVASNA, şi oraşul 
Întorsura Buzăului.  
 
 
 
 
Autor 
Senator Gheorghe Baciu  PMP 

din Covasna şi Întorsura 
Buzăului,laboratoare,camere de 
gardă,cabinet de cardiologie, 
ginecologie, dermatologie, secţii de 
interne, de balneologie, baze de 
tratament, sala de sport, duc lipsă 
de aparatură medical necesară 
pentru analize şi tratament. Deşi 
dispun de personal de specialitate 
în lipsa aparaturii şi dotărilor 
necesare acesta nu-şi poate exercita 
meseria şi nu poate asigura 
asistenţă medicală la nivelul 
cerinţelor. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

51.  anexa nr.3/26/02 Capitolul           
66 
Subcapitolul    01 
Titlul                 70 
Articol              01 

Alocarea sumei de 18.460 mii lei ,pentru 
reparaţii capital la drumurile şi parcurile 
din incinta spitalului de recuperare. 
Reparaţii capital ale clădirilor (vila B, 
pavilionul copiilor,pavilionul C+1, 
pavilionul central corp B,pavilionul 
Central corp C, pavilion D, bazin 
hidroterapie). 
 
 
 
 
Autor 
Senator Gheorghe Baciu  PMP 

Infrastructură interioară şi 
exterioară a locaţiei în care 
funcţionează spitalul de recuperare 
cardiovasculară Benedek Geza din 
Covasna s-a deteriorate pe 
parcursul anilor de funcţionare. 
Menţionez că spitalul are o 
vechime de peste 50 ani ,este 
singurul din ţară având această 
specializare ceea ce implică 
frecventarea sa anuală de un număr 
foarte mare de pacienţi din ţară si 
peste hotare.  
Reparaţii capital ale clădirilor (vila 
B, pavilionul copiilor,pavilionul 
C+1, 
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pavilionul central corp 
B,pavilionul 
Central corp C, pavilion D, bazin 
hidroterapie) conform notei de 
fundamentare 13106/15.11.2017. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

52.  anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Albeşti  
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

53.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Albe%C8%99ti,_Vaslui
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

pentru comuna Alexandru Vlahuţă 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Titlul III 
Dobânzi”. 
 

54.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Arsura  
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Alexandru_Vlahu%C8%9B%C4%83,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Arsura,_Vaslui
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Titlul III 
Dobânzi”. 

55.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Băcani 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83cani,_Vaslui
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56.  anexa nr.3/26/02  

capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Băceşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

57.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bălteni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83ce%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83lteni,_Vaslui
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

58.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Banca 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Banca,_Vaslui
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grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
59.  anexa nr.3/26/02  

capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Berezeni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

60.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Blăgeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Berezeni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bl%C4%83ge%C8%99ti,_Vaslui
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

61.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bogdana 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogdana,_Vaslui
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62.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bogdăneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

63.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bogdăniţa 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogd%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogd%C4%83ni%C8%9Ba,_Vaslui
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

64.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Boţeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bo%C8%9Be%C8%99ti,_Vaslui
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65.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Buneşti-Avereşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

66.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciocani 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bune%C8%99ti-Avere%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ciocani,_Vaslui
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

67.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Codăeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cod%C4%83e%C8%99ti,_Vaslui
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68.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Coroieşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

69.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Costeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coroie%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_Vaslui
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

70.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cozmeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cozme%C8%99ti,_Vaslui
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71.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Creţeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

72.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dăneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cre%C8%9Be%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_D%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

73.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Deleni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Deleni,_Vaslui
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74.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Deleşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

75.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dimitrie Cantemir 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dele%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dimitrie_Cantemir,_Vaslui
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

76.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dodeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dode%C8%99ti,_Vaslui
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77.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dragomireşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

78.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Drânceni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dragomire%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dr%C3%A2nceni,_Vaslui
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

79.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Duda-Epureni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Duda-Epureni,_Vaslui
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80.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dumeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

81.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Epureni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dume%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Epureni,_Vaslui


56 
 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

82.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Fălciu 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

83.  anexa nr.3/26/02  Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului:   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C4%83lciu,_Vaslui
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Fereşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

84.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Fruntişeni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fere%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Frunti%C8%99eni,_Vaslui
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

85.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Găgeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

86.  anexa nr.3/26/02  Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului:   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C4%83ge%C8%99ti,_Vaslui
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gârceni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

87.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ghergheşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C3%A2rceni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gherghe%C8%99ti,_Vaslui
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

88.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Griviţa 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

89.  anexa nr.3/26/02  Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului:   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Grivi%C8%9Ba,_Vaslui
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Hoceni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

90.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Iana 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Hoceni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Iana,_Vaslui
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

91.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ibăneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

92.  anexa nr.3/26/02  Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului:   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ib%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ivăneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

93.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Iveşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Iv%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ive%C8%99ti,_Vaslui
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

94.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Laza 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

95.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Laza,_Vaslui
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de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lipovăţ 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

96.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lunca Banului 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lipov%C4%83%C8%9B,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_Banului,_Vaslui
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

97.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Măluşteni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

98.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83lu%C8%99teni,_Vaslui
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de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Micleşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

99.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Muntenii de Jos 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Micle%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Muntenii_de_Jos,_Vaslui
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

100. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Muntenii de Sus 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

101. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Muntenii_de_Sus,_Vaslui
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de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Olteneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

102. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Oşeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Oltene%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_O%C8%99e%C8%99ti,_Vaslui
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

103. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pădureni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

104. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C4%83dureni,_Vaslui
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de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Perieni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

105. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pochidia 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Perieni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pochidia,_Vaslui
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

106. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pogana 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

107. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pogana,_Vaslui
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

pentru comuna Pogoneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

108. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Poieneşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pogone%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poiene%C8%99ti,_Vaslui
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sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

109. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Puieşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

110. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Puie%C8%99ti,_Vaslui
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

pentru comuna Pungeşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

111. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Puşcaşi 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Punge%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pu%C8%99ca%C8%99i,_Vaslui
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sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

112. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rafaila 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

113. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rafaila,_Vaslui
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

pentru comuna Rebricea 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

114. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Roşieşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rebricea,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ro%C8%99ie%C8%99ti,_Vaslui
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sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

115. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Soleşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

116. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sole%C8%99ti,_Vaslui
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

pentru comuna Stănileşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

117. anexa nr.3/26/02 
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ştefan cel Mare 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_St%C4%83nile%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98tefan_cel_Mare,_Vaslui
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sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

118. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şuletea 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

119. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98uletea,_Vaslui
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

pentru comuna Tăcuta 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

120. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tanacu 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_T%C4%83cuta,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tanacu,_Vaslui
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

121. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tătărăni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

122. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Todireşti 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_T%C4%83t%C4%83r%C4%83ni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Todire%C8%99ti,_Vaslui
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administraţiei publice”. 
 
 

judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

123. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tutova 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tutova,_Vaslui
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

124. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Văleni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

125. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vetrişoaia 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C4%83leni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vetri%C8%99oaia,_Vaslui
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administraţiei publice”. 
 
 

judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

126. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Viişoara 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vii%C8%99oara,_Vaslui
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

127. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vinderei 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

128. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Voineşti 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vinderei,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Voine%C8%99ti,_Vaslui
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administraţiei publice”. 
 
 

judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

129. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vultureşti 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vulture%C8%99ti,_Vaslui
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

130. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vutcani 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

131. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Zăpodeni 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vutcani,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83podeni,_Vaslui
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administraţiei publice”. 
 
 

judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

132. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Zorleni 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

133. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii  cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bistrita-Birgaului 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

134. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Branistea 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
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răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

135. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Budacu de Jos 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
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nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

136. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Budesti 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

137. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Caianu Mic 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
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asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

138. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cetate 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 
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139. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chiochis 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

140. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chiuza 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

141. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciceu Giurgesti 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

142. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
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între unităţi ale administraţiei 
publice” 

pentru comuna Ciceu Mihaiesti 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

143. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cosbuc 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

144. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dumitra 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

145. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dumitrita 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
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răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

146. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Feldru 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
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nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

147. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Galatii Bistriţei 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

148. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ilva Mare 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
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asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

149. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ilva Mica 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 
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150. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Josenii-Birgaului 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

151. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lechinta 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

152. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lesu. 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

153. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 

 



103 
 

între unităţi ale administraţiei 
publice” 

pentru comuna Livezile 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

154. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lunca Ilvei 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

155. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Magura Ilvei 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

156. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Maieru 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
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răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

157. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mariselu 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
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nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

158. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Matei 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

159. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii  cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Micestii de Campie 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
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asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

160. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Milas 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 
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161. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Monor 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

162. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Negrileşti 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

163. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Nimigea 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

164. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
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între unităţi ale administraţiei 
publice” 

pentru comuna Nuseni 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

165. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Parva 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

166. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Petru Rares 
 
Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

167. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Poiana Ilvei 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
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răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

168. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Prundu Birgaului 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
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nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

169. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rebra 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

170. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rebrisoara 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
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asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

171. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rodna 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 
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172. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Romuli 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

173. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Runcu Salvei 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

174. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Salva 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

175. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
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între unităţi ale administraţiei 
publice” 

pentru comuna Sanmihaiu de Campie 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

176. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Spermezeu 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

177. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şanţ 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

178. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şieu 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
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răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

179. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şieut 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
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nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

180. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şieu Măgheruş 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

181. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şieu Odorhei 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
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asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

182. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şintereag 
 
Deputat IonutţSimionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 
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183. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Silivaşu de Câmpie 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

184. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tarlisua 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

185. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Teaca 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

186. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
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între unităţi ale administraţiei 
publice” 

pentru comuna Telciu 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

187. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tiha-Birgaului 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

188. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Uriu 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

189. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Urmenis 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
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răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

190. anexa nr.3/26/02, capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Zagra 
 
Deputat Ionuţ Simionca, PMP 

Motivaţia amendamentului: Este 
necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2018 cu 
suma de 470 mii lei de la anexa 
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nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, grupa 
30 „Titlul III Dobânzi”. 

191. Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducere în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Înlocuire instalaţie electrică în Secţia de 
pneumologie/TBC, osteoarticular – 
Spitalul Judeţean Constanţa”, cu suma de 
1.750 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
La Secţia TBC a Spitalului Clinic 
de Urgenţă Judeţean Constanţa vin 
să se trateze bolnavi din toată ţara. 
Instalaţia electrică este veche de 
peste 40 de ani, motiv pentru care 
activitatea medicală se desfăşoară 
cu mare dificultate sau deloc. De 
asemenea, riscul unui incendiu 
cauzat de starea precară a 
instalaţiei electrice este foarte 
mare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
fondului de rezervă al Guvernului 

 

192. Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducere în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii  ”Spital Clinic 
de balneologie Eforie”, cu suma de 2.695 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Clădirile sunt vechi, nereabilitate 
de foarte mult timp, fapt care 
îngreunează activitatea medicală şi 
supune pacienţii la riscul 
contaminării cu infecţii 
nosocomiale. Una dintre clădiri are 
acoperişul atât de deteriorat încât  
plouă/ ninge în interior, aşa încât 
aici activitatea medicală nu se 
poate desfăşura.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Realocare sume 
prin transferul de la alte unităţi ale 
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administraţiei publice 
193. Ministerul Sănătăţii  

Anexa nr. 3/26 
 
 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii ”Centru 
ambulatoriu la Policlinica Eforie Nord, 
renovarea cabinetelor medicale şi dotarea 
cu cel putin doua ambulanţe cu aparatură 
performantă”, cu suma de 2.475 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Fiind staţiune turistică şi având 
peste 10.000 de locuitori, în 
localitatea Eforie se impune 
existenţa asistenţei şi serviciilor 
medicale în permanenţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 

 

194. Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii ”Amenajare şi 
dotare dispensar în satul Siminoc şi 
achiziţionare ambulanţă în oraşul 
Murfatlar”, cu suma de 585 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Oraşul Murfatlar are peste 12.000 
de locuitori, pentru care trebuie să 
asigure servicii medicale 
permanente. Pentru o mai bună 
desfăşurare a activităţii medicale 
din localitate este nevoie ca satul 
Simioc să aibă un dispensar 
funcţional şi dotat cu toate 
echipamentele necesare, iar spitalul 
din Murfatlar să aibă o ambulanţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul 
Sănătăţii – Resurse generale 

 

195. Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare şi dotare Spital Municipal 
Mangalia”, cu suma de 15.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului  
Este necesara renovarea Spitalului 
Municipal Mangalia şi dotarea 
acestuia cu aparatură de 
specialitate, pentru ca activitatea 
medicală să se poată desfăşura la 
cele mai înalte standarde. 
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Grupul parlamentar PMP  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă al 
Guvernului. 

196. Ministerul Sănătăţii  
Anexa nr. 3/26 
 

Introducerea în Anexa 3/26 
a obiectivului de investiţii ”Reabilitare, 
modernizare şi dotare centru 
ambulatoriu”, cu suma de 1.800 mii lei. 
 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea acestui 
amendament deoarece, la ora 
actuală, nu exista în oraşul Negru 
Vodă un centru ambulatoriu 
permanent.  
În acest sens, se propune 
reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea fostei clădiri a 
dispensarului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
– Realocare sume prin transferul de 
la alte unităţi ale administraţiei 
publice 

 

197. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 23 
August, judeţul Constanţa. 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

198. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Adamclisi, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

199. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Agigea, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

200. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Albeşti, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

201. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Aliman, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

202. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Amzacea, judeţul Constanţa. 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

203. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bărăganu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
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Credite bugetare. 
204. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 

3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Castelu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

205. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cerchezu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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Grupul parlamentar PMP 2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

206. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Chirnogeni, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

207. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 

 



136 
 

Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ciobanu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

208. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ciorcârlia, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

209. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cobadin, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

210. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cogealac, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

211. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Comana, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

212. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Corbu, 
judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

213. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Costineşti, judeţul Constanţa. 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

214. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Crucea, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
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Credite bugetare. 
215. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 

3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cumpăna, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

216. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Cuza 
Vodă, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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Grupul parlamentar PMP 2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

217. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Deleni, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

218. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
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Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dobromir, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

219. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dumbrăveni, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

220. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Fântânele, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

221. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

 



145 
 

mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Gârliciu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

222. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ghindăreşti, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

223. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Grădina, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

224. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Horia, 
judeţul Constanţa. 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

225. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Independenţa, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
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Credite bugetare. 
226. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 

3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Ion 
Corvin, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

227. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Istria, 
judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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Grupul parlamentar PMP 2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

228. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Limanu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

229. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
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Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Lipniţa, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

230. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Lumina, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

231. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Mereni, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

232. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Mihai 
Viteazu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

233. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

234. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Mircea 
Vodă, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

235. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa. 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

236. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Oltina, 
judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
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Credite bugetare. 
237. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 

3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ostrov, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

238. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Pantelimon, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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Grupul parlamentar PMP 2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

239. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Pecineaga, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

240. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
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Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Peştera, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

241. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Poarta 
Albă, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

242. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Rasova, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

243. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Săcele, 
judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

244. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Saligny, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

245. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Saraiu, 
judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

246. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Seimeni, judeţul Constanţa. 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

247. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Siliştea, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
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Credite bugetare. 
248. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 

3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Târguşor, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

249. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Topalu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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Grupul parlamentar PMP 2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

250. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Topraisar, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

251. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
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Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Tortoman, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

252. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Tuzla, 
judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

253. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Valu 
lui Traian, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

254. Ministerul Sănătăţii - Anexa nr. 
3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 

Motivaţia amendamentului Dotarea 
localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Vulturu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

255. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investitiilor  
Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării 
si modernizarea infrastructurii 
sanitare 
Subproiectul d. Construirea 
Spitalelor Regionale de Urgenţă, 
inclusiv prin Programul 
Operaţional Regional : 8 spitale 
regionale şi 1 spital republican în 
Bucureşti. 

Se propune alocarea sumei de 495000 mii 
lei, sumă necesară pentru finanţarea unor 
lucrări de finalizare a constructiei 
Spitalului de pe Calea Torontalului, km 5 
– Institutul Regional de Oncologie 
Timişoara, judeţul Timiş.  
 
Autor :  
Cornel Mircea  Sămărtinean, deputat PMP 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru Institutului 
Regional de Oncologie Timişoara. 
Majorarea sumei este necesară 
pentru demararea şi finalizarea 
lucrărilor de construcţie a  de pe 
Calea Torontalului, km 5. 
Menţionăm faptul că Institutul 
Regional de Oncologie Timişoara 
reprezintă o investiţie la nivel 
regional, un proiect de o 
importanţă vitală atât pentru 
populaţia municipiului Timişoara, 
cât şi pentru populaţia din judeţele 
limitrofe.  
 
Sursa de finanţare:  
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-din bugetul de stat alocat 
Ministerului Sănătăţii, buget 
majorat cu 4,6% faţă de anul 2017. 

256. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investitiilor  
Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării 
si modernizarea infrastructurii 
sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiţii începute 
in anii precedenti 

Se propune alocarea 1000 mii lei  sumă 
necesară pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie la  noul corp de clădire al 
Spitalului de Copii „Louis Ţurcanu”, 
municipiul Timişoara,judeţul Timiş 
 
Autor :  
Cornel Mircea  Sămărtinean, deputat PMP 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
acestui obiectiv   ale cărui lucrări 
au fost demarate din 2014 nefiind 
finalizate nici până în prezent. 
 
Sursa de finanţare:  
-din bugetul de stat alocat 
Ministerului Sănătăţii,  buget 
majorat cu 4,6% faţă de anul 2017  
 
 

 

257. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Balinţ, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

258. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Banloc, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

259. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Bara, 
judeţul Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

260. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Beba 
Veche, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  
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261. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Becicherecu Mic, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

262. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Belinţ, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

263. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bethausen, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

264. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Biled, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

265. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Birda, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

 



173 
 

Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

266. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Bârna, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

267. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna Bogda, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

268. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Boldur, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

269. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Brestovăţ, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

270. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bucovăţ, judeţul Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

271. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cărpiniş, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  
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272. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Cenad, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

273. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Cenei, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

274. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Checea, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

275. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Chevereşu Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

276. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Comloşu Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

277. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Coşteiu, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

278. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 

 



181 
 

ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Criciova, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

279. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Curtea, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

280. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Darova, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

281. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Denta, 
judeţul Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

282. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dudeştii Noi, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  
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283. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dudeştii Vechi, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

284. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dumbrava, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

285. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dumbrăviţa, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

286. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Fibiş, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

287. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Fârdea, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

288. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Foeni, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

289. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Gavojdia, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

290. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ghilad, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

291. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ghiroda, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

292. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ghizela, judeţul Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

293. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Giarmata, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  
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294. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Giera, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

295. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Giroc, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

296. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Giulvăz, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

297. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Gottlob, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

298. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Iecea 
Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

299. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Jamu 
Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

300. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna Jebel, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

301. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Lenauheim, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

302. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Liebling, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

303. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Livezile, judeţul Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

304. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Lovrin, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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305. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Margina, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

306. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Maşloc, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

307. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Mănăştiur, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

308. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Moraviţa, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

309. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Moşniţa Nouă, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

310. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Nădrag, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

311. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Niţchidorf, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

312. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Ohaba 
Lungă, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

313. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Orţişoara, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

314. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Otelec, 
judeţul Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

315. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Parţa, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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316. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Pădureni, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

317. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Peciu 
Nou, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

318. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Periam, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

319. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Pesac, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

320. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Pietroasa, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

321. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Pişchia, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

322. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Racoviţa, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

323. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Remetea Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

324. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Sacoşu 
Turcesc, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

325. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Saravale, judeţul Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

326. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Satchinez, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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327. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Săcălaz, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

328. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Secaş, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

329. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Sânandrei, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

330. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Sânmihaiu Român, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

331. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Sânpetru Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

332. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Şag, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

333. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Şandra, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

334. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Ştiuca, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

335. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Teremia Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

336. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Tomeşti, judeţul Timiş. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

337. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Tomnatic, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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338. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Topolovăţu Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

339. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Tormac, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

340. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Traian 
Vuia, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

341. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 

 



221 
 

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Uivar, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

342. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Valcani, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

343. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Variaş, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

344. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna Victor 
Vlad Delamarina, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

345. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Voiteg, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

346. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Adâncata, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

347. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Arbore, judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

348. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Baia, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  
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349. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bălăceana, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

350. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bălcăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

351. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Berchişeşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

352. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Bilca, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

353. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bogdăneşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

354. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Boroaia, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

355. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bosanci, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

356. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Botoşana, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

357. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Breaza, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

358. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Brodina, judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

359. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Buneşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  
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360. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Burla, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

361. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cacica, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

362. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Calafindeşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

363. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Capu 
Câmpului, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

364. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cârlibaba, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

365. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ciocăneşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

366. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

367. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Comăneşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

368. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Cornu 
Luncii, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

369. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Coşna, 
judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

370. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Crucea, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  
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371. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dărmăneşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

372. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dolheşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

373. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Dorna-
Arini, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

374. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

375. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dorneşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

376. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Drăgoieşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

377. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Drăguşeni, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

378. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dumbrăveni, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

379. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Fântâna Mare, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

380. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Fântânele, judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

381. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Forăşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  
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382. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Frătăuţii Noi, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

383. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

384. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Frumosu, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

385. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Fundu 
Moldovei, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

386. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Gălăneşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

387. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Grămeşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

388. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Grăniceşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

389. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Hănţeşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

390. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Hârtop, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare.  

 

391. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Horodnic de Jos, judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

392. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Horodnic de Sus, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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393. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Horodniceni, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

394. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Iacobeni, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

395. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Iaslovăţ, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

396. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ilişeşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

397. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ipoteşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

398. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

399. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Marginea, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

400. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Mălini, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

401. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

402. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

403. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Moara, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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404. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Moldova-Suliţa, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

405. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Moldoviţa, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 

 



262 
 

domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

406. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Muşeniţa, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

407. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Ostra, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

408. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Panaci, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

409. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Păltinoasa, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

410. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Pătrăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

411. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Pârteştii de Jos, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

412. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Poiana 
Stampei, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

413. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Poieni-Solca, judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

414. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Pojorâta, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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415. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Preuteşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

416. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Putna, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

417. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Rădăşeni, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

418. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 

 



270 
 

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Râşca, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

419. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Sadova, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

420. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Satu 
Mare, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

421. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Siminicea, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

422. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Slatina, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

423. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Straja, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

424. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Stroieşti, judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

425. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Stulpicani, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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426. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Suceviţa, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

427. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Şaru 
Dornei, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

428. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Scheia, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

429. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Şerbăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

430. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Todireşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

431. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Udeşti, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

432. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna Ulma, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

433. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Vadu 
Moldovei, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

434. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Valea 
Moldovei, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

435. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Vama, 
judeţul Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

436. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Vatra 
Moldoviţei, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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437. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Vereşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

438. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Vicovu de Jos, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

439. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Voitinel, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

440. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Volovăţ, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

441. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

442. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Zamostea, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
 
 
 

 

443. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Zvoriştea, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

444. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Adunaţi, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

445. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Albeşti-Paleologu, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

446. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Aluniş, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

447. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Apostolache, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
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Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

448. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

449. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ariceştii Zeletin, judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

450. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Baba 
Ana, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

451. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului   



291 
 

Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Balta 
Doamnei, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

452. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bălţeşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

453. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Băneşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

454. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bărcăneşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

455. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bătrâni, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

456. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Berceni, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

457. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Bertea, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

458. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Blejoi, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 

 



296 
 

Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

459. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Boldeşti-Grădiştea, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

460. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Brazi, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

461. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Brebu, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

462. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului   
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Bucov, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

463. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Călugăreni, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

464. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cărbuneşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

465. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ceptura, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

466. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ceraşu, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

467. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Chiojdeanca, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

468. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Ciorani, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

469. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cocorăştii Mislii, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
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Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

470. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

471. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Colceag, judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

472. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Cornu, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

473. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului   
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cosminele, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

474. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Drăgăneşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

475. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Drajna, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

476. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dumbrava, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

477. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Dumbrăveşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

478. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

479. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Filipeştii de Târg, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

480. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Fântânele, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
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Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

481. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Floreşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

482. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Fulga, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

483. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Gherghiţa, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

484. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului   
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Gorgota, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

485. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Gornet, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

486. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Gornet-Cricov, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

487. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Gura 
Vadului, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

488. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Gura 
Vitioarei, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

489. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Iordăcheanu, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

490. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Izvoarele, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

491. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Jugureni, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 

 



317 
 

Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

492. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Lapoş, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

493. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Lipăneşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

494. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Măgurele, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

495. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului   
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Măgureni, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

496. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Măneciu, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

497. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Măneşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

498. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Olari, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

499. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Păcureţi, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

500. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Păuleşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

501. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Plopu, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

502. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Podenii Noi, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
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Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

503. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Poiana 
Câmpina, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

504. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Poienarii Burchii, judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

505. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Poseşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

506. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului   
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Predeal-Sărari, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

507. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Proviţa de Jos, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

508. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Puchenii Mari, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

509. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Râfov, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

510. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Salcia, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

511. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Sălciile, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

512. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Scorţeni, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

513. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Secăria, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
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Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

514. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Sângeru, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

515. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Şirna, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

516. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Şoimari, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

517. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului   
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Şotrile, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

518. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Starchiojd, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

519. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ştefeşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

520. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Surani, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

521. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Talea, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

522. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Tătaru, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

523. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Teişani, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

524. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Telega, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
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Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

525. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Tinosu, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

526. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Târgşoru Vechi, judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

527. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Tomşani, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

528. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Ministerului Motivaţia amendamentului   
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Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Vadu 
Săpat, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

529. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Valea 
Călugărească, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

530. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna Valea 
Doftanei, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

531. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Vărbilău, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

532. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Vâlcăneşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

533. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Proviţa de Sus, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli - Buget de stat”, 
Grupa 30, titlul III „Dobânzi”, 
Credite bugetare. 

 

534. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei  pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii 
,,Modernizarea serviciului ambulanţă local 
Slănic" în anul 2018, precum şi 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                        
 

 Creşterea capacităţii de intervenţie 
cu mijloace de transport în caz de 
urgenţă medicală este, actualmente, 
o necesitate în localităţile  care nu 
dispun de unităţi spitaliceşti 
adecvate. Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea resurselor în cadrul 
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Autor:                                     Deputat 
Bozianu Nicoleta Cătălina                         
Grupul PMP 

Ministerului Sănătăţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

535. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in domeniul 
investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării 
si modernizarea infrastructurii 
sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiţii începute 
in anii precedenţi 

Alocarea sumei de  112.500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii 
"Studiu de fezabilitate si construcţie Spital 
de Pediatrie Ploieşti" in anul 2018, precum 
si introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                       
 
Autor:                                     Deputat 
Bozianu Nicoleta Cătălina                         
Grupul PMP 

Condiţiile de tratament pentru 
copiii din Prahova sunt 
actualmente improprii. Secţiile de 
pediatrie de la spitalele din judeţ 
înregistrează un deficit de număr 
de paturi, şi nu întrunesc condiţiile 
de igienă cerute de un act medical 
de calitate.   
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea resurselor în 
cadrul Ministerului Sănătăţii 
 
 
 

 

536.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Alocarea sumei de 28.000 mii de lei 
pentru finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construcţie clădire nouă pentru Spitalul 
Orăşenesc Sinaia”in anul 2018,precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.         
 
Autor  
Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina       
           
Grup PMP 
 

Construcţia unui spital nou, cu 
caracter general şi de urgenţă în 
Sinaia este o necesitate stringentă, 
având în vedere faptul că, în 
perimetrul staţiunilor montane şi al 
localităţilor de pe Valea Prahovei, 
nu există, în prezent o asemenea 
unitate medicală, capabilă să preia 
victimele accidentelor montane ori 
rutiere. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

 

537. Anexa nr. 3 /26 Ministerul Introducerea în Anexa nr. 3 /26/01 a Sumele solicitate sunt necesare  



345 
 

Sănătăţii obiectivului de investiţii „Spitalul de Boli 
Cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos, 
judeţul Iaşi”, cu suma de 270.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

pentru următoarele lucrări, extrem 
de importante pentru ca unitatea 
medicală să-şi desfăsoare 
activitatea  în condiţii moderne, 
europene: 

- 1.400 mii lei pentru 
reparaţii capitale 

- 500 mii lei pentru extindere 
şi  consolidare  

- 820 mii lei pentru dotarea 
cu echipamente şi aparatură 
medicală 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

538. Anexa nr. 3 /26/01 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătăţii, respectiv Anexa nr. 3 /26/01 cu 
50 mii lei, sumă necesară pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate aferent 
branşării “Spitalului de Psihiatrie şi pentru 
Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri, 
judeţul Iaşi” la sistemul de alimentare cu 
apă şi canalizare al viitorului sistem 
integrat al Comunei Grajduri din Judeţul 
Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma de 50 mii lei este necesară 
elaborării studiului de fezabilitate 
aferent branşării “Spitalului de 
Psihiatrie şi pentru Măsuri de 
Siguranţă Pădureni-Grajduri, 
judeţul Iaşi” la sistemul de 
alimentare cu apă şi canalizare al 
viitorului sistem integrat al 
Comunei Grajduri din Judeţul Iaşi, 
astfel atingându-se exigenţele 
pretinse de legislaţia de mediu în 
vigoare privind asigurarea unei 
surse fiabile de apă potabilă şi a 
unui sistem de colectare şi 
deversare a apelor uzate. 
 
Sursa de finanţare:  
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

539. Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătăţii, respectiv Anexa nr. 3 /26/01 cu 
2.500 mii lei, sumă necesară extinderii 
spaţiului hotelier al “Spitalului de 
Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă 
Pădureni-Grajduri, judeţul Iaşi” prin 
transformarea actualului pavilion 
administrativ în spaţiu hotelier pentru 
pacienţi, în cifre reprezentând un plus de 
47 de paturi. 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma de 2.500 mii lei este 
necesară extinderii spaţiului 
hotelier al “Spitalului de Psihiatrie 
şi pentru Măsuri de Siguranţă 
Pădureni-Grajduri, judeţul Iaşi”, 
unitatea medicală având internaţi 
un număr de 353 pacienţi pe un 
număr de 240 de paturi 
confruntându-se astfel cu o 
supraaglomerare de pacienţi, 
această stare de fapt având efecte 
dăunătoare asupra confortului 
pacienţilor şi a calităţii actului 
medical 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

540. Anexa nr. 3 /26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătăţii, respectiv Anexa nr. 3 /26/01 cu 
5.500 mii lei, sumă necesară reamenajării 
unor caldiri anexe existente în structura 
“Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri 
de Siguranţă Pădureni-Grajduri, judeţul 
Iaşi” în vederea extinderii spaţiului 
hotelier prin relocarea pavilionului de 
pneumoftiziologie în aceste clădiri. 
 
Autor:  

Suma de 5.500 mii lei este 
necesară reamenajării unor caldiri 
anexe existente în structura 
“Spitalului de Psihiatrie şi pentru 
Măsuri de Siguranţă Pădureni-
Grajduri, judeţul Iaşi” în vederea 
extinderii spaţiului hotelier prin 
relocarea pavilionului de 
pneumoftiziologie în aceste clădiri.  
Având în vedere faptul că dintre 
cele patru Spitale de Măsuri de 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Siguranţă din România, unitatea în 
cauză este singura abilitată să 
interneze pacienţi supuşi măsurilor 
de siguranţă cu afecţiuni 
pulmonare (TBC), considerăm 
oportună şi prioritară reamenajarea 
acestor clădiri. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

541. Anexa nr. 3 /26 Ministerul 
Sănătăţii 

Introducerea în Anexa nr. 3 /26/01 a 
obiectivului de investiţii „Teren de Sport, 
Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de 
Siguranţă Pădureni-Grajduri, judeţul Iasi”, 
cu suma de 750 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Suma solicitată pentru 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii este absolut 
necesară pentru că având în vedere 
durata foarte mare de spitalizare a 
pacienţilor în această unitate, este 
prioritară îmbunătăţirea calităţii 
stării de sănătate a populaţiei 
deservite prin angrenarea acesteia 
în activităţi sportiv-recreative în 
cadrul unui spaţiu cu destinaţie 
specifică. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

542. Anexa nr. 3 /26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătăţii, respectiv Anexa nr. 3 /26/01, cu 
5.800 mii lei, sumă necesară pentru 
achiziţia de  aparatură medicală pentru 

Suma de 5.800 mii lei este 
necesară pentru achiziţia de 
aparatură medicală după cum 
urmează: 
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“Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. 
Spiridon Iaşi” 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

- 3.300 mii lei pentru 
achiziţia unui angiograf 
necesar Clinicii de 
Cardiologie 

- 810 mii lei pentru achiziţia 
unui mamograf necesar 
Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului 

- 500 mii lei pentru achiziţia 
unui Ecograf Dopller 
necesar Clinicii de 
Cardiologie 

- 1.170 mii lei pentru 
achiziţia unui aparat 
Roentgendiagnostic necesar 
Clinicilor Spitalului  

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

543. Anexa nr. 3 /26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează fondurile Ministerului 
Sănătăţii, respectiv Anexa nr. 3 /26/01, cu 
5.000 mii lei, sumă necesară pentru 
dotarea cu aparatură a Clinicii de 
Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi din 
cadrul “Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi” 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Cu toate că lucrările de reabilitare 
şi modernizare a Clinicii de 
chirurgie plastică a Spitalului 
„Sfântul Spiridon” din Iaşi, s-au 
încheiat din luna ianuarie 2017, 
pacienţii cu indicaţie de tratament 
în clinica de chirurgie plastică, 
inclusiv marii arşi, nu sunt îngrijiţi 
aici pentru că noul spaţiu nu deţine 
aparatura medicală necesară. 
Din păcate, actuala clinică îşi 
desfăşoară activitatea în condiţii de 
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provizorat de aproape trei ani, deşi 
Spitalul „Sf. Spiridon“ a fost inclus 
în Programul Naţional pentru Arşi. 
Din această cauză, bolnavii de la 
Iaşi, consideraţi „mari arşi“, sunt 
transferaţi, în continuare, în alte 
clinici din ţară. 

  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

544. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Alexandru Ioan Cuza, 
judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

545. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

546. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Aroneanu, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

547. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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pentru comuna Aroneanu, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

548. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Balş, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

549. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

550. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bârnova, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

551. Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Ministerului Dotarea localităţilor cu ambulanţe,  
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Ministerul Sănătăţii Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Belceşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

552. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bivolari, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
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553. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Brăeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

554. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Butea, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
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555. Anexa nr.3/26  

Ministerul Sănătăţii 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

556. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciohorăni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului 
 

557. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

 

558. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciurea, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

559. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Coarnele Caprei, judeţul 
Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

560. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Comarna, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

561. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Costeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

562. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Costuleni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

563. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cotnari, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

564. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cozmeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

565. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cristeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

566. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cucuteni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

567. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dagâţa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

568. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Deleni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

569. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

570. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dolheşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Grupul PMP asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

571. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

572. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dumeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

573. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Erbiceni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

574. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Fântânele, judeţul Iaşi 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

575. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Focuri, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

576. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Golăieşti, judeţul Iaşi 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

577. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gorban, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

578. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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pentru comuna Grajduri, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

579. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gropniţa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

580. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Grozeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

581. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Hălăuceşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

582. Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Ministerului Dotarea localităţilor cu ambulanţe,  
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Ministerul Sănătăţii Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

583. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Heleşteni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
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584. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Holboca, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

585. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Horleşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 



371 
 

 
586. Anexa nr.3/26  

Ministerul Sănătăţii 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ion Neculce, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

587. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ipatele, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului 
 

588. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lespezi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

589. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Leţcani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

590. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lungani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

591. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mădârjac, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

592. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mirceşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

593. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mironeasa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

594. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Miroslava, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

595. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

596. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

597. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mogoşeşti - Siret, judeţul 
Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

598. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Moşna, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

599. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Moţca, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

600. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Movileni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

601. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Oţeleni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

602. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Plugari, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

603. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Popeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 

 



380 
 

Grupul PMP asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

604. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Popricani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

605. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Prisăcani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

606. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Probota, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

607. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Răchiteni, judeţul Iaşi 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

608. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Răducăneni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

609. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rediu, judeţul Iaşi 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

610. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Româneşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

611. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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pentru comuna Roşcani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

612. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

613. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Scânteia, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

614. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Schitu Duca, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

615. Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Ministerului Dotarea localităţilor cu ambulanţe,  
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Ministerul Sănătăţii Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Scobinţi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

616. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sineşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
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617. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sireţel, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

618. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Stolniceni Prăjescu, 
judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 



388 
 

 
619. Anexa nr.3/26  

Ministerul Sănătăţii 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Strunga, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

620. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şcheia, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului 
 

621. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şipote, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

622. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tansa, judeţul Iaşi 
 
Autor: 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

623. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

624. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Todireşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

625. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tomeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

626. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Trifeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

627. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ţibana, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

628. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

629. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

630. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ţuţora, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

631. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ungheni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

632. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

633. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

634. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vânători, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

635. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Victoria, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

636. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vlădeni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Grupul PMP asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

637. Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Voineşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

 

638. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Alexandru Odobescu, judeţ Călăraşi 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta 
 
Sursa de finanţare: 
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Alineat 01  
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

639. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Belciugatele,  judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
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proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii. 

640. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 470 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip C pentru comuna 
Borcea,  judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta.  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

641. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Căscioarele, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
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României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

642. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 470 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip C pentru comuna 
Chirnogi, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

643. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Chiselet,  judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
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 afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

644. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Ciocăneşti, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

645. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Crivăţ, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
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Grup parlamentar PMP 
 

Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

646. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Curcani, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

647. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Cuza Vodă, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
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Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

648. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Dhihiseni, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

649. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Dor Mărunt, judeţ Călăraşi 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
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Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

650. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Dorobanţu, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

651. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Dragalina, judeţ Călăraşi 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
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Alineat 01  
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

652. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Dragoş Vodă, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii. 

 

653. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
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Articol 01 
Alineat 01 

Frăsinet, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

654. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Frumuşani, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

655. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
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ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Fundeni, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

656. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Gălbinaşi, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

657. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
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Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Grădiştea, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

658. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Gurbăneşti, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

659. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 

 



409 
 

Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Ileana, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

660. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Independenţa, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

661. Anexa 3/26  Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa Realizarea acestui obiectiv este  
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Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Jegălia, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

662. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Lehliu, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  
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663. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Luica, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

664. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Lupşanu, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
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supusă renegocierii.  
665. Anexa 3/26  

Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Mănăstirea, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

666. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Mitreni, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
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peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

667. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 470 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip C pentru comuna 
Modelu, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

668. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Nana, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
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rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

669. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Nicolae Bălcescu, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

670. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Perişoru, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 

 



415 
 

rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

671. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Plătăreşti, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

672. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Radovanu, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
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mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

673. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Roseţi, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

674. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Săruleşti, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
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proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

675. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Sohatu, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

676. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Spanţov, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
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României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

677. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Şoldanu,  judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

678. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Ştefan cel Mare, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
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 afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

679. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Ştefan Vodă, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta  
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii. 

 

680. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Tămădău Mare, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
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 afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

681. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Ulmeni, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

682. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Ulmu, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
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Grup parlamentar PMP 
 

Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

683. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Unirea, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

684. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Valea Argovei, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
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Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

685. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Vasilaţi, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

686. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Vâlcele, judeţ Călăraşi 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
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Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

687. Anexa 3/26  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unităţi 
ale administraţiei Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI / Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice, Articol 02, Alineat 
38 cu suma de 250 mii lei cu destinaţia 
Achiziţie ambulanţă tip B pentru comuna 
Vlad Ţepeş, judeţ Călăraşi 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
strict necesară colectivităţii locale, 
autoritatea locală nedispunând de 
surse financiare pentru aceasta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea Titlului Dobânzi 
(Anexa 3/65 Grupa 30, Titlul III) 
cu suma de 250 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligaţiile financiare ale 
României, suma stabilită în 
proiectul de buget fiind mult mai 
mare faţă de obligaţiile existente, 
rata dobânzii fiind stabilită mult 
peste rata pieţei actuale şi putând fi 
supusă renegocierii.  

 

688. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Armeniş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

689. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Bănia, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 

 



425 
 

5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

690. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Băuţar, judeţul Caraş-Severin. 
 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

691. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Berlişte, judeţul Caraş-Severin. 
 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

692. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Berzasca, judeţul Caraş-Severin. 
 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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693. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Berzovia , judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

694. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Bolvaşniţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

695. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează cu suma de 250 mii lei, 
necesară achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip B, pentru comuna Bozovici, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

696. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Brebu, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

697. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Brebu 
Nou, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

698. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Buchin, judeţul Caraş-Severin. 
 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

699. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Bucoşniţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

700. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Caraşova, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

701. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Cărbunari, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

702. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Ciclova Română, Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

703. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Ciuchici, Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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704. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Ciudanoviţa, Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

705. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Constantin Daicoviciu, Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

706. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul” cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Copăcele, Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

707. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Cornea, Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

708. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Cornereva, Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

709. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Coronini, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

710. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

711. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Doclin, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

712. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Dognecea, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

713. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Domaşnea, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

714. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Eftimie Murgu, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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715. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Ezeriş, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

716. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Fârliug, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

717. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Forotic, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

718. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Gârnic, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

719. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Glimboca, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

720. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Goruia, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

721. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Grădinari, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

722. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Iablaniţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 

 



446 
 

5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

723. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Lăpuşnicel, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

724. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Lăpuşnicu Mare, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

725. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Luncaviţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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726. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Lupac, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

727. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Marga, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

728. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Măureni, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

729. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Mehadia, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

730. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Mehadica, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

731. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Naidăş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

732. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Obreja, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

733. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Ocna 
de Fier, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

734. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Păltiniş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

735. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Pojejena, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

736. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Prigor, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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737. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Răcăşdia, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

738. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Ramna, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

739. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Rusca 
Montană, judeţul Caraş-Severin 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

740. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Sacu, 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

741. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Sasca 
Montană, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

742. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

743. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Slatina-Timiş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

744. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Socol, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

745. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Şopotu 
Nou, judeţul Caraş-Severin. 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

746. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Târnova, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

747. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Teregova, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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748. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Ticvaniu Mare, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

749. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Topleţ, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

750. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Turnu 
Ruieni, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

751. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Văliug, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

752. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Vărădia, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

753. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Vermeş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

754. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Vrani, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

755. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna Zăvoi, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

756. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul cu suma de 250 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip B, pentru comuna 
Zorlenţu Mare, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: 
Deputat Ion Tabugan 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

757. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bălăbăneşti, judeţul Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

758. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bălăşeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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759. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Băleni, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

760. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Băneasa, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

761. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Barcea, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

762. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Bereşti-Meria , judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

763. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Brăhăşeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

764. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Braniştea, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

765. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 

 



473 
 

ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Buciumeni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

766. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cavadineşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

767. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Certeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

768. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Corni, 
judeţul Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

769. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Corod, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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770. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cosmeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

771. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Costache Negri, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

772. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Cuca, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

773. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Cudalbi, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

774. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Cuza 
Vodă, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

 



479 
 

Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

775. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Drăgăneşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

776. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Drăguşeni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

777. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Fârtăneşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

778. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Folteşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

779. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Frumuşiţa, judeţul Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

780. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Fundeni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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781. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Ghidigeni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

782. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Gohor, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

783. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Griviţa, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

784. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Independenţa, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

785. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Iveşti, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

786. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Jorăşti, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

787. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna Lieşti, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

788. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Măstăcani, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

789. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Matca, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

790. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Movileni, judeţul Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

791. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Munteni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 



490 
 

792. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Nămoloasa, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

793. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Negrileşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

794. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Nicoreşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

795. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 

 



492 
 

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Oancea, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

796. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Pechea, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

797. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Piscu, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

798. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Poiana, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

799. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Priponeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

800. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Rădeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

801. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Rediu, 
judeţul Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

802. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Scânteieşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 
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803. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Schela, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

804. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Şenderni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

805. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Slobozia Conachi, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

806. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Smârdan, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

807. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Smulţi, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

 



500 
 

Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

808. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Suceveni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

809. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Suhurlui, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

810. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Ţepu, 
judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
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5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

811. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Tudor 
Vladimirescu, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

812. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Tuluceşti, judeţul Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

813. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Umbrăreşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 



504 
 

814. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna Valea 
Mărului, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

815. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Vânători, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

816. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 
“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru 
comunaVârlezi, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

 

817. Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 “Cheltuieli – 
Bugetul de stat”, Grupa 51 “Titlul 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26/02, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, Grupa 51 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

“Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 470 
mii lei, necesară achiziţionării unei  
ambulanţe de tip C, pentru comuna 
Vlădeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr. 3/65/02, capitolul 
5001 "Cheltuieli - Buget de stat", 
Grupa 30, titlul III "Dobânzi", 
Credite bugetare. 

818. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Aita Mare, Jud Covasna 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

819.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Reci, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

820.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Arcuş, jud.Covasna 
 
Baciu Gheorghe,  
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

821.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Barcani, jud.Covasna 
 
Baciu Gheorghe,  
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

822.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

pentru comuna Baţani, Jud Covasna. 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

823.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Belin, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

824.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bixad, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

825.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bodoc, Jud Covasna. 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

 



511 
 

2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

826.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Boroşneu Mare, Jud 
Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

827.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Braduţ, Jud Covasna. 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
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administraţiei publice”. 
 

 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

828.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Brateş, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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829.  

anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Breţcu, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. S 
ursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

830.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Catalina, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

831.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cernat, Jud Covasna. 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

832.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chichiş, Jud Covasna. 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 

 



515 
 

administraţiei publice”. 
 

 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

833.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Comandău, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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titlul 30 „Dobânzi”. 
 

834.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dalnic, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

835.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dobârlău, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

836.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Estelnic, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

837.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

pentru comuna Ghelniţa, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

838.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ghidfălău, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

839.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Hăghig, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

840.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ilieni, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

841.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lemnia, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

842.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
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de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Malnaş, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

843.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mereni, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

844.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Micfalău, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

 

845. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Moacşa, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

846. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ojdula, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

847.  
anexa nr.3/26/02  

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ozun, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

848.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Poian, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

849. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sânzieni, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

850.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sita Buzăului, Jud 
Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

851.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Turia, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

852. anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vâlcele, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

853.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Crişului, Jud 
Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

854.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Mare, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

 

855.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vârghiş, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

856.  
anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Zăbala, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

857.   Dotarea localităţilor cu ambulanţe,  
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anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Zagon, Jud Covasna. 
 
Baciu Gheorghe 
Senator PMP 

în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

858. Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ardusat, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

859.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ariniş, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

860.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Asuaju de Sus, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

861.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Băiţa de sub Codru, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

862.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Băiuţ, judeţul 
Maramureş. 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

863.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bârsana, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

864.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 

 



534 
 

“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Băseşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

865.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bicaz, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

866.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bistra, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

867.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bocicoiu Mare, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. Sursa 
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de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

868.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bogdan Vodă, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

869.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Boiu Mare, judeţul 
Maramureş. 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

870.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Botiza, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. Sursa 
de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

871.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Budeşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

872.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Călineşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

873.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Câmpulung la Tisa, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

874.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cerneşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

875.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cicârlău, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. Sursa 
de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

876.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Coaş, judeţul 
Maramureş. 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. Sursa 
de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

877.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Coltău, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

878.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Copalnic-Mănăştur, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

879.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Coroieni, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

880.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cupşeni, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

 

881.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Deseşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

882.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dumbrăviţa, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

883.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Fărcaşa, judeţul 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

884.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gârdani, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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885.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Giuleşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

886.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Groşi, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

887.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Groşii Ţibleşului, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

888.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ieud, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

889.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lăpuş, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

890.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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unităţi ale administraţiei publice”. pentru comuna Leordina, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

891.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mireşu Mare, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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892.  

Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Moisei, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

893.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Oarţa de Jos, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

894.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ocna Şugatag, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. Sursa 
de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

895.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Onceşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

896.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Petrova, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

897.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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unităţi ale administraţiei publice”. pentru comuna Poienile de sub Munte, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

898.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Poienile Izei, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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899.  

Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Recea, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

900.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Remetea Chioarului, 
judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

901.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Remeţi, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

902.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Repedea, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

903.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rona de Jos, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

904.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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unităţi ale administraţiei publice”. pentru comuna Rona de Sus, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

905.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rozavlea, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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906.  

Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ruscova, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

907.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săcălăşeni, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

908.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săcel, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

909.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sălsig, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

910.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săpânţa, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

911.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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unităţi ale administraţiei publice”. pentru comuna Sarasău, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

912.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Satulung, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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. 
913.  

Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şieu, judeţul Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

914.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şişeşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

915.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Strâmtura, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

916.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Suciu de Sus, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

917.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vadu Izei, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

918.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Chioarului, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

919.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vima Mică, judeţul 
Maramureş. 
 
Senator  PMP Covaciu Severica Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

920.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Amaru,  judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

921.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Balta Albă, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
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amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

922.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bălăceanu,  judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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923.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Beceni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

924.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Berca, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

925.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bisoca, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

926.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Blăjani, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

927.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Boldu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
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sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

928.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bozioru, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

929.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Brădeanu, judeţul Buzău. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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publice”.  
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

930.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Brăeşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

931.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Breaza, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

932.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Buda, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

933.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna C A Rosetti, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 

 



575 
 

5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

934.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

935.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cănesti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
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amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

936.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cătina, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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937.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cernăteşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

938.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chiliile, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

939.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

940.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cilibia, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

941.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cislău, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
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sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

942.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cochirleanca, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

943.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Colţi, judeţul Buzău. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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publice”.  
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

944.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Costeşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

945.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cozieni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

946.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Florica, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

947.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

948.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gherăseni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

949.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ghergheasa, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

950.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Glodeanu Silistea, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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951.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Glodeanu Sărat, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

952.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Grebănu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

 



587 
 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

953.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gura Teghii, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

954.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Largu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

955.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lopătari, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

 



589 
 

sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

956.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Luciu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

957.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Măgura, judeţul Buzău. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 

 



590 
 

publice”.  
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

958.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mărăcineni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

959.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mărgăriteşti, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

960.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mânzăleşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

961.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

962.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mihăileşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

963.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Movila Banului, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

964.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Murgeşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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965.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Năeni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

966.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Odăile, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

967.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Padina, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

968.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pardoşi, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

969.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pănătău, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

970.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pârscov, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

971.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pietroasele, judeţul Buzău. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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publice”.  
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

972.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Podgoria, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

973.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Poşta Câlnău, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

974.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Puieşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

975.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Racoviţeni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

976.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Râmnicelu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

977.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Robeasca, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

978.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ruşeţu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

979.   Motivaţia amendamentului:   
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săgeata, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

980.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săhăteni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

981.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săpoca, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

982.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săruleşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

983.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Scorţoasa, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

984.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Scutelnici, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

985.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Siriu, judeţul Buzău. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
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Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

986.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Smeeni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

987.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Stâlpu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

988.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tisău, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
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amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

989.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Topliceni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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990.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ţinteşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

991.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ulmeni, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

992.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Unguriu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

993.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

994.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Râmnicului, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
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sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

995.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Salciei, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

996.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vâlcelele, judeţul Buzău. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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publice”.  
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

997.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Verneşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

998.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

999.  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vipereşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1000  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Zărneşti, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1001  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ziduri, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1002  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru oraşul Pogoanele, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1003  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru oraşul Pătârlagele, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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1004  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru oraşul Nehoiu, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1005  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru municipiul Râmnicu Sărat, judeţul 
Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1006  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru municipiul Buzău, judeţul Buzău. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1007  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Adâncata, judeţul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1008  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Albeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1009  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Alexeni, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1010  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Andrăşeşti, judetul 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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publice” Ialomiţa.   
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1011  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Armăşeşti, judetul 
Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1012  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Axintele, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1013  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Balaciu, judetul Ialomiţa. 
  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
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Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1014  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bărbuleşti, judetul 
Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1015  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bărcăneşti, judetul 
Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1016  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna  Borăneşti, judetul 
Ialomiţa. 
  
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1017  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Borduşani, judetul 
Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1018  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Brazii, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1019  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bucu, judetul Ialomiţa. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
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amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1020  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bueşti, judetul Ialomiţa. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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1021  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciocârlia, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1022  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciochina, judetul Ialomiţa. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1023  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciulniţa, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1024   Motivaţia amendamentului:   
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cocora, judetul Ialomiţa. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1025  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Colelia, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1026  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cosâmbeşti, judetul 
Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1027  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Coşereni, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1028  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Drăgoeşti, judetul 
Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
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sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1029  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dridu, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1030  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Făcăeni, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1031  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gorbovi, judetul Ialomiţa. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1032  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gheorghe Doja, judetul 
Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1033  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
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între unităţi ale administraţiei 
publice” 

pentru comuna Gheorghe Lazăr, judetul 
Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1034  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Giurgeni, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1035  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Grindu, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1036  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Griviţa, judetul Ialomiţa. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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publice”   
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1037  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gura Ialomiţei, judetul 
Ialomiţa. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1038  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ion Roată, judetul 
Ialomiţa. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1039  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Jilavele, judetul Ialomiţa. 
  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
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Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1040  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Maia, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1041  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Manasia, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mărculeşti, judetul 
Ialomiţa. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1043  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mihail Kogalniceanu, 
judetul Ialomiţa. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1044  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Miloşeşti, judetul Ialomiţa. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1045  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Moldoveni, judetul 
Ialomiţa. 
 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1046  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Movila, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1047  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Moviliţa, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1048  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Munteni-Buzău, judetul 
Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
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amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1049  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ograda, judetul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Perieţi judetul  
Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Platoneşti, judetul 
Ialomiţa. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1052  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Reviga, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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1053  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Roşiori, judetul  Ialomiţa.. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1054  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sălcioara, judetul Ialomiţa. 
 
Autor: Senator PMP Ionaşcu Gabi 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1055 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Abram, Jud Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1056 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
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administraţiei publice”. 
 
 

pentru comuna  Abramuţ, Judetul .Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1057 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Aştileu, judetul Bihor. 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1058 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Auşeu, judetul Bihor. 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1059 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Avram Iancu, judetul 
Bihor. 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1060 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Balc, judetul Bihor. 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1061 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Batăr, judetul Bihor. 
  
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1062 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Biharia, judetul Bihor. 
. 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1063 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Boianu Mare, judetul 
Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1064 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna  Borod, judetul Bihor 
 
 Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1065 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Boroş, judetul Bihor. 
 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1066 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 

 



660 
 

de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bratca, judetul Bihor. 
 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1067 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Brusturi, judetul Bihor 
 . 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1068 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Budureasa, judetul Bihor 
 . 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1069 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Buduslău, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1070 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bulz, judetul Bihor 
 . 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5 
. Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1071 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bunteşti, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

1072 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Căbeşti, judetul Bihor 
  
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

1073 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Căpâlna, judetul Bihor 
. 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1074 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cărpinet, judetul Bihor 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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 Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1075 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cefa, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1076 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ceica, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

 

1077 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cetariu, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1078 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cherechiu, judetul . Bihor 
 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1079 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chişlaz, judetul Bihor 
  

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1080 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciumeghiu, judetul Bihor 
 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1081 anexa nr.3/26/02  

capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Câmpani, judetul Bihor 
 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1082 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Copacel, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1083 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cociuba Mare, judetul 
Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1084 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Criştioru de Jos, judetul 
Bihor 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. Sursa 
de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1085 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Curaţele, judetul Bihor 
 . 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1086 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Curtuişeni, judetul Bihor 
. 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1087 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Derna, judetul Bihor 
 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1088 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Diosig, judetul . 
Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1089 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dobreşti, judetul Bihor 
 . 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1090 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Drăgăneşti, judetul Bihor 
 . 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5 
. Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1091   Dotarea localităţilor cu ambulanţe,  
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Drăgeşti, judetul Bihor 
 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1092  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Finiş, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1093  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gepiu, judetul Bihor 
 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1094  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Girişu de Criş, judetul 
Bihor 
. 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1095  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Hidişelu de Sus, judetul 
Bihor 
 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1096   Dotarea localităţilor cu ambulanţe,  
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Holod, judetul  
Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1097  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Husasău de Tinca, judetul 
Bihor 
. 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1098  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ineu, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1099  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lazuri de Beiuş, judetul  
Bihor. 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Rodica asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1100  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lăzăreni, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1101  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lungasu de Jos, judetul 
Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1102  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lunca, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1103  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mădăraş, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1104  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Măgeşti, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1105  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Nojorid, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1106  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
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51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Olcea, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1107  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Oşorhei, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1108  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Paleu, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1109  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pietroasa, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1110  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pocola, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1111  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
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51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pomezeu, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1112  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Popeşti, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1113  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Răbăgani, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1114  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Remetea, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domen Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
iul sănătăţii, Pct. 5. 

1115  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rieni, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1116  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Roşia, judetul Bihor 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
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Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1117  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Roşiori, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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titlul 30 „Dobânzi”. 
1118  

Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săcădat, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1119  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sălacea, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1120  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sălărad, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1121  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sâmbata, judetul Bihor 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1122  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sâniob, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1123  

Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sânmartin, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1124  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sânnicolau Român, judetul 
Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1125  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sântandrei, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1126  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sârbi, judetul Bihor 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1127  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Spinuş, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1128  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Suplacu de Barcău, judetul 
Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1129  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şimian, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1130  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şinteu, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1131  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şoimi, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1132  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şuncuiuş, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1133  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tarcea, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1134  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tămăşeu, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1135  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tărcaia, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 

1136  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tăuteu, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1137  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tileagd, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1138  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tinca, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1139  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Toboliu, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1140  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tulca, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1141  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ţeţchea, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1142  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Uileacu de Beiuş, judetul 
Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1143  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
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51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vadu Crişului, judetul 
Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1144  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Viişoara, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1145  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 
51 „Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vârciorog, judetul Bihor 
 
Autor: Senator PMP Covaciu Severica 
Rodica 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1146  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Aghireşu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1147  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Aiton, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1148   Motivaţia amendamentului:   
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Aluniş, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1149  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Apahida, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1150  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Aşchileu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1151  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 

 



711 
 

între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

pentru comuna Baciu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1152  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Băişoara, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1153  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Beliş, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1154  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bobâlna, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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LUNGU geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1155  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bonţida, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1156  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Borşa, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1157  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Buza, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1158  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Căianu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1159   Motivaţia amendamentului:   
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Călăraşi, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1160  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Călăţele, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1161  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cămăraşu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1162  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
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între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

pentru comuna Căpuşu Mare, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1163  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1164  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cătina, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1165  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Câţcău, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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LUNGU geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1166  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ceanu Mare, judeţul Cluj. 
 
Ion CLUJ, PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1167  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chinteni, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1168  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chiuieşti, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1169  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciucea, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1170   Motivaţia amendamentului:   
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciurila, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1171  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cojocna, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1172  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Corneşti, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1173  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
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între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

pentru comuna Cuzdrioara, judeţul Buzau. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1174  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dăbâca, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

 



726 
 

Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1175  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Feleacu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1176  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Fizeşu Gherlii, judeţul 
Cluj. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1177  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Floreşti, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1178  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Frata, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1179  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gârbău, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1180  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Geaca, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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1181  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gilău, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1182  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Iara, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1183  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru Iclod, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1184  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Izvoru Crişului, judeţul 
Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1185  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Jichişu de Jos, judeţul 
Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
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sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1186  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Jucu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1187  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Luna, judeţul Cluj. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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publice”.  
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1188  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Măguri - Răcătău, judeţul 
Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1189  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mănăstireni, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1190  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mărgău, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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LUNGU geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1191  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mărişel, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1192  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mica, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1193  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mihai Viteazu, judeţul 
Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1194  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mintiu Gherlii, judeţul 
Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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1195  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mociu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1196  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Moldoveneşti, judeţul 
Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1197  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Negreni, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1198  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pălatca, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1199  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Panticeu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1200  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Petreştii de Jos, judeţul 
Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1201  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ploscoş, judeţul Cluj. 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
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publice”.  
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 

1202  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Poieni, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1203  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
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între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

pentru comuna Râşca, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1204  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Recea - Cristur, judeţul 
Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1205  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săcuieu, judeţul Cluj. 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1206  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sănduleşti, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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LUNGU geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1207  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săvădisla, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1208  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sâncraiu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1209  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sânmărtin, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1210  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sânpaul, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1211   Motivaţia amendamentului:   
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sic, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1212  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Suatu, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1213  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tritenii de Jos, judeţul 
Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1214  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tureni, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1215  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ţaga, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 

 



752 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1216  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Unguraş, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1217  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vad, judeţul Cluj. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
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Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1218  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Ierii, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1219  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Viişoara, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1220  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vultureni, judeţul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian 
LUNGU 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1221 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Agrij, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1222 anexa nr.3/26/02  

capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Almaşu, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

 

1223 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Băbeni, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
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conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1224 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bălan, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1225 anexa nr.3/26/02   Este necesară suplimentarea  
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bănişor, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1226 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Benesat, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
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sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

1227 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bobota, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1228 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bocşa judetul Sălaj. 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
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Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1229 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Boghiş, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1230 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Buciumi, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1231 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Camăr, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
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amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1232 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Carastelec, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 

 



763 
 

 
1233 anexa nr.3/26/02  

capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chieşd, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1234 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cizer, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 

 



764 
 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1235 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Coşeiu, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1236 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cizer, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1237 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Coşeiu, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1238 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Crişeni, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1239 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cristolţ, judetul Sălaj. 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  

 



767 
 

 
 

 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1240 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cuzăplac, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1241 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dobrin, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1242 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dragu, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
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amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1243 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Fildu de Jos, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1244 anexa nr.3/26/02  

capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gâlgău, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1245 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gârbou, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1246 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Halmăşd, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1247 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Hereclean, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1248 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Hida, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 

 



773 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1249 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Horoatu Crasnei, judetul 
Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1250 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ileanda, judetul Sălaj. 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
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Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1251 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ip,  judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1252 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Letca, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1253 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lozna, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
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amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1254 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Măerişte, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1255 anexa nr.3/26/02  

capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Marca, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1256 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Meseşenii de Jos, judetul 
Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1257 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mirşid, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1258 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Năpradea, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1259 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Nuşfalău, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1260 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pericei, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

 

1261 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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administraţiei publice”. 
 
 

pentru comuna Plopiş, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1262 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Poiana Blenchii, judetul 
Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1263 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Românaşi, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1264 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rus, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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LUNGU densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1265 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sălăţig, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

1266 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sâg, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1267 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sânmihaiu Almaşului, 
judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1268 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Someş-Odorhei, judetul 
Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1269 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Surduc, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1270 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şamşug, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

1271 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sărmăşag, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1272 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Şimişna, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1273 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Treznea, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1274 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valcău de Jos, judetul 
Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1275 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vârşolţ, judetul Sălaj. 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
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Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

1276 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Zalha, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1277 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, titlul 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Zimbor, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1278 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Baia, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1279 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Beidaud, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1280 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Beştepe, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1281 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna C.A. Rosetti, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
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amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1282 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Carcaliu, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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1283 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Casimcea, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1284 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ceamurlia de Jos, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1285 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ceatalchioi, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1286 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
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de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cerna, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1287 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chilia Veche, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
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sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1288 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciucurova, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1289 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Crişan, judeţul Tulcea. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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Autor: Senator PMP Ion GANEA 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1290 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dăeni, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 

 



800 
 

anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1291 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dorobanţu, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1292 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului Se 
suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Frecăţei, judeţul Tulcea. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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Autor: Senator PMP Ion GANEA geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1293 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Greci, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1294 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Grindu, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1295 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Hamcearca, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1296 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Horia, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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1297 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna I.C. Brătianu, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1298 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Izvoarele, judeţul Tulcea. 
 
Ion TULCEA, PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1299 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Jijila, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1300 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Jurilovca, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1301 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
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sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1302 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mahmudia, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1303 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Maliuc, judeţul Tulcea. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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Autor: Senator PMP Ion GANEA 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1304 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mihai Bravu, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1305 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Buzau. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1306 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Murighiol, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
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geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1307 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Nalbant, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1308 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Niculiţel, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1309 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Nufăru, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1310 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ostrov, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
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1311 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pardina, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1312 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Peceneaga, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1313 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sarichioi, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1314 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sfântu Gheorghe, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1315 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru Slava Cercheză, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1316 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Smârdan, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1317 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Somova, judeţul Tulcea. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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Autor: Senator PMP Ion GANEA 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1318 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Stejaru, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1319 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Topolog, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1320 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Turcoaia, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1321 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Nucarilor, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1322 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Teilor, judeţul 
Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 

 

1323 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Văcăreni, judeţul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
în vederea asigurării transportului 
pacienţilor în 
condiţii optime la unităţile 
medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 

 

1324  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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publice”. achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Andreiaşu de Jos judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1325  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Băleşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. Sursa 
de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1326  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bârseşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5. Sursa 
de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 
 

 

1327  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bilieşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1328  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bogheşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1329  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Boloteşti judetul Vrancea. 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1330  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bordeşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1331  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Broşteni judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1332  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Câmpineanca judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1333  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Câmpuri judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1334  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cârligele judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1335  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Chiojdeni judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1336  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciorăşti judetul Vrancea. 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1337  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Corbiţa judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1338  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Coteşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1339  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dumbrăveni judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1340  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dumitreşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1341  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Fitioneşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5. Sursa 
de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1342  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Garoafa judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1343  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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pentru comuna Goleşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1344  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gologanu judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1345   Dotarea localităţilor cu ambulanţe,  
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gugeşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1346  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gura Caliţei judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1347  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Homocea judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1348  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Jariştea judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1349  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Jitia judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1350  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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publice”. achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Măicăneşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1351  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Mera judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1352  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Milcovul judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1353  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Moviliţa judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1354  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Năneşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1355  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Năruja judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1356  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Negrileşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1357  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Nereju judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1358  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Nistoreşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1359  

Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Obrejiţa judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1360  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Paltin judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1361  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Păuleşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1362  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Păuneşti judetul Vrancea. 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1363  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ploşcuţeni judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1364  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
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grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Poiana Cristei judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1365  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Popeşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1366  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pufeşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1367  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Răcoasa judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1368  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Răstoaca judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1369  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Reghiu judetul Vrancea. 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
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Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1370  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Rugineşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1371  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
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“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sihlea judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1372  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Slobozia Bradului judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1373  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Slobozia Ciorăşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1374  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Soveja judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1375  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Spulber judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1376  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
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pentru comuna Străoane judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1377  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Suraia judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1378   Dotarea localităţilor cu ambulanţe,  
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Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tâmboieşti judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1379  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tănăsoaia judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
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de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1380  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tătăranu judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1381  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tulnici judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1382  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ţifeşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1383  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
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publice”. achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Urecheşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1384  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Sării judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1385  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vânători judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1386  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vârteşcoiu judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1387  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vidra judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1388  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vintileasca judetul 
Vrancea. 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
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Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1389  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vizantea-Livezi judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1390  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
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între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vrâncioaia judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1391  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 100.000 euro, necesară 
achiziţionării unui ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vulturu judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
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1392  

Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 200.000 euro, necesară 
achiziţionării a două ambulanţe de tip C, 
pentru oraşul Odobeşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1393  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 200.000 euro, necesară 
achiziţionării a două ambulanţe de tip C, 
pentru oraşul Adjud judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
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Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1394  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 200.000 euro, necesară 
achiziţionării a două ambulanţe de tip C, 
pentru oraşul Mărăşeşti judetul Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1395  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 200.000 euro, necesară 
achiziţionării a două ambulanţe de tip C, 
pentru oraşul Panciu judetul Vrancea. 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
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Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

1396  
Anexa nr.3/26/02 capitolul 5001 
“Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 51 „Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii la Anexa nr.3/26, Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Titlu XII, Art. 01, Alin. 02, 
cu suma de 400.000 euro, necesară 
achiziţionării a patru ambulanţe de tip C, 
pentru municipiul Focşani judetul 
Vrancea. 
 
Senator PMP Dorin Valeriu Bădulescu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, 
învederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a 
localităţilor şi densitatea 
populaţiei, prin program se va 
asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul sănătăţii, Pct. 5.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
titlul 30 „Dobânzi”. 
 

 

1397 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Acâş, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1398 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Agriş, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1399 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Andrid, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1400 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Apa, judeţul Satu Mare. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1401 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bătarci, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1402 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Beltiug, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1403 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Berveni, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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TALPOŞ densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1404 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bixad, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1405 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bârsău, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1406 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Bogdand, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 

 



869 
 

unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1407 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Botiz, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1408 anexa nr.3/26/02   Motivaţia amendamentului:   
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Călineşti – Oaş, judeţul 
Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1409 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cămărzana, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1410 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cămin, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1411 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Căpleni, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1412 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Căuaş, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1413 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Cehal, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1414 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Certeze, judeţul Satu 
Mare. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
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Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1415 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Ciumeşti, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1416 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Craidorolţ, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1417 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Crucişor, judeţul Satu 
Mare. 
 
Senator PMP Ioan – Iustin TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1418 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Culciu, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
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5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1419 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Doba, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1420 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Dorolţ, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1421 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Foieni, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1422 anexa nr.3/26/02   Motivaţia amendamentului:   
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1423 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Halmeu, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
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Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1424 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Hodod, judeţul Buzau. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1425 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Homoroade, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1426 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Lazuri, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1427 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Medieşu Aurit, judeţul 
Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1428 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Micula, judeţul Satu Mare. 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
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Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1429 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Moftin, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1430 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Odoreu, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1431 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Oraşu Nou, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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TALPOŞ densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1432 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Păuleşti, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1433 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Petreşti, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1434 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru Pir, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1435 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pişcolt, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1436 anexa nr.3/26/02   Motivaţia amendamentului:   
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Pomi, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1437 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Porumbeşti, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1438 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Racşa, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1439 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Sanislău, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1440 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Santău, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1441 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săcăşeni, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1442 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Săuca, judeţul Satu Mare. 
 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
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Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

1443 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Socond, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
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anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1444 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Supur, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1445 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tarna Mare, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
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TALPOŞ densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1446 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Terebeşti, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
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grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
1447 anexa nr.3/26/02  

capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Tiream, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1448 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Târşolt, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
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unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1449 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Turţ, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1450 anexa nr.3/26/02   Motivaţia amendamentului:   
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capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Turulung, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1451 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Urziceni, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
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Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1452 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Valea Vinului, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 
 

 

1453 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vama, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1454 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Vetiş, judeţul Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

1455 anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – Buget 
de stat”, grupa 51 „Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului 
Sănătaţii cu suma de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei ambulanţe de tip C, 
pentru comuna Viile Satu Mare, judeţul 
Satu Mare. 
 
Autor: Senator PMP Ioan - Iustin 
TALPOŞ 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării transportului, în condiţii 
optime, a pacienţilor din comună la 
unităţile medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, 
amendamentul va asigura prezenţa 
unei ambulanţe în fiecare comună, 
conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2018 cu suma de 470 mii lei 
de la anexa nr.3/65/02, capitolul 
5001 „Cheltuieli – Buget de stat”, 
grupa 30 „Titlul III Dobânzi”. 

 

1456 Anexa nr. 12 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate 
 
6605 Sănătate 

04 Servicii medicale in 

Propunem redistribuirea unor sume din 
cadrul bugetului CNAS astfel:  
 
 
6605 Sănătate 

04 Servicii medicale in ambulator 

Suma de 190.000 mii lei 
redistribuită în cadrul bugetului 
CNAS este destinată majorării 
sumelor alocate asistenţei primare 
a căror creştere în 2018 faţă de 
2017 este de doar 4,88%, cu mult 
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ambulator 
01 Asistenta medicală 

primară 
Propuneri 2018 ..... 1.769.039 mii 
lei 

 
02 Servicii publice 

descentralizate 
Propuneri 2018 .....5.005.723 mii 
lei 

01 Asistenta medicală primară 
Propuneri 2018 ..... 1.959.039 mii lei 
 

02 Servicii publice descentralizate 
Propuneri 2018....4.815.723 mii lei 
 
Autori:  
Vass Levente, Márton Árpád, Erdei D. 
István - deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

sub necesar.  
Ţinând cont de creşterile care se 
înregistrează la unele capitole 
bugetare, pentru serviciile publice 
descentralizate aceasta fiind de 
26,5%, de cheltuielile din ce în ce 
mai mari ale medicilor de familie 
şi ale cabinetelor lor, de faptul că 
centrul de greutate al sistemului de 
sănătate este aşezat pe medicina 
primară, pe medicii de familie, 
majorarea cheltuielilor bugetare 
pentru această categorie este pe 
deplin întemeiată.  
 
Sursa: fiind vorba de redistribuiri 
de sume, nu este necesară 
precizarea sursei. 
  

1457 Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE Capitol 6605 / 
Subcapitol 03/ Paragraf 02/ 
Medicamente pentru boli cronice 
cu risc crescut utilizate in 
programele nationale cu scop 
curativ 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE/ Capitol 6605 / Subcapitol 
03/ Paragraf 02/ Medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut utilizate in 
programele nationale cu scop curativ cu 
suma de 191.000 mii lei. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

În cadrul programelor naţionale de 
sănătate există nenumărate 
exemple de acces necorespunzător 
la tratament (mai ales oncologie, 
boli rare si hemofilie), cu liste de 
aşteptare pentru unele tratamente. 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/ Titlul III Dobânzi 

 

1458 Anexa nr. 12/ CASA Se propune suplimentarea sumelor Medicii de familie nu au primit  
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NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE Capitol 6605 / 
Subcapitol 04/ Paragraf 01/ 
Asistenţă medicală primară 

prevăzute la Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE/ Capitol 6605 / Subcapitol 
04/ Paragraf 01/ Asistenţă medicală 
primară cu suma de 240.000 mii lei. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

nici o creştere semnificativă în 
ultima perioadă, sunt sufocaţi din 
punct de vedere financiar şi 
birocratic, trebuie sprijiniţi pentru a 
degreva spitalele de acele cazuri 
care pot fi tratate în medicina 
primară şi trebuie incurajaţi să 
desfăşoare activităţi de informare 
şi prevenţie. 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/ Titlul III Dobânzi 

1459 Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE Capitol 6605 / 
Subcapitol 04/ Paragraf 
02/Asistenta medicala pentru 
specialitati clinice 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 12/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE/ Capitol 6605 / Subcapitol 
04/ Paragraf 01/ Asistenţă medicală 
primară cu suma de 249.000 mii lei. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Medicina clinică în ambulatoriu 
trebuie mai bine finanţată şi 
dezvoltată pentru a putea rezolva o 
bună parte din cazurile care astăzi 
în mod nejustificat aglomerează 
spitalele. 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/ Grupa 30/ Titlul III Dobânzi 
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