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Se rviciul I nvestiţi

Raport de spe cia lita te

În cad rul fondurilor alocate din bugetul de stat pe anul 20 19 la titlul "Transferuri între unităţi
ale adm inistraţ ie i publ ice", alineat 5 1.02.22 'Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale
pentru fi n anţare a aparaturi i medicale ş i echipamentelor de com un i caţ i i în urgenţă în sănătate", au
fost repartizate pent ru Spitalul de Recup erare "Sf Gheorghe" B oto şan i , aparatură ş i ech ipamente
medicale în valoare de 1323 mii lei.
În conformitate cu prevederil e art. 198 din Legea 95/2006 privind reforma în do meniul
sănătăţ ii , rc publ i cat ă , autori tăţi le admini straţi ei publice locale au ob l igaţ ia de a parti cipa la
ach iziţ iona rea de a parat u ră m edi c al ă, cu fonduri în cuatum de min 10 % din valoarea acestora .
Prin H.C .L.183 /6 .06.201 9 a fost ap robat ă c o finanţarea de la bugetul loc al a urm ăt oarel or
echipamnetc medicale
I
Aparat Roentgen digital cu d ouă posturi : grafie şi scopie, 1143 mii lei
Ecograf 30 Dopler cu d ouă so nde liniar ş i convexă
180 mii lei
Prin adresa nr. 12387/8.10.2019 Di recţ i a de sănătate publică Boto şani a comunicat lista de
i nvestiţi i m odificată, pentru alocarea de fonduri pri n transfer de la bugetul Ministerului S ănătăţ ii în
anu l 20 19, cu încadrarea în suma al ocată iniţi al , astfel:
Aparat Roentgen cu doua posturi grafie si scopie
1020 mii lei
Aparat BIT pentru terapie TECAR
52 mii lei
2 1 mii lei
Aparat Laserterapie cu sonda tip scanner
40 mii lei
Aparat Crioterapie
31 mii lei
Aparat terapie combinata electroterapie/ultrasunete/laser
159 mii lei
Ecograf 30 Dopp ler cu doua sonde liniar si convexa
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