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Serviciul Comunicare, informații, relații publice 

Nr. 24993/01.11.2022 

 

Către:  MoldovaCurată.md 

În atenția:      Doamnei Viorica Zaharia 

Email:              viozaharia@yahoo.com, api@api.md 

 
Referitor la adresa dvs înregistrată la Consiliul Județean Bacău cu nr. 24993 din 13.10.2022  prin care 

ne solicitați răspunsuri la următoarele întrebări: 

1. Acordul de finanțare încheiat între CR Soroca și CJ Bacău expiră la 31 decembrie 2022, însă construcția 

este stopată. Va continua Consiliul Județean Bacău să finanțeze construcția stadionului, prin alocarea 

restului din suma prevăzută în Acordul de Finanțare?  

2. Care sunt alte acțiuni pe care CJ Bacău intenționează să le întreprindă în legătură cu acest proiect? 

3. Acordul de finanțare prevede că reprezentanții finanțatorului – CJ Bacău – au dreptul să aibă acces la 

”obiectivele, activitățile și documentele justificative convenite prin acord”. Au întreprins vreodată 

reprezentanții CJ Bacău vreo vizită de documentare pe șantierul stadionului? Dacă nu, care a fost 

modalitatea de a vă documenta despre mersul lucrărilor? 

4. Vă rugăm, de asemenea, să expuneți poziția actuală a CJ Bacău referitor la mersul și perspectiva acestui 

proiect. 

 

Vă transmitem următoarele informații: 

 

Punctul nr. 1: Consiliul Județean Bacău nu are prevăzute, la data prezentei și nici nu se poate angaja să 

prevadă în propunerea de buget pentru anul 2023, sume destinate finanțării construcției la care faceți referire. 

Punctul nr. 2: Nu sunt planificate alte acțiuni care să implice Consiliul Județean Bacău în derularea 

acestui proiect. 

Punctul nr. 3: Proiectul acordului de finanțare a fost aprobat în anul 2019 de către echipa mandatului 

anterior. Din momentul preluării noului mandat, nu au fost demarate niciun fel de acțiuni în acest sens.   

Punctul nr. 4: Date fiind prioritățile de finanțare a investițiilor în județul Bacău, bugetul județului nu 

suportă, în perioada următoare, presiuni suplimentare, alimentate de terțe proiecte. La data prezentei, Consiliul 

Județean Bacău nu se poate pronunța cu privire la implicarea financiară și cu orice alt tip de resurse în proiecte 

care nu țin de domeniul stringenței.  

Privitor la afirmația expusă în solicitarea dvs: ”potrivit informației primite de la CJ Soroca, Consiliul 

Județean Bacău a virat în conturile CR Soroca, suma de 65.702,02 euro”, facem mențiunea că, în evidențele 

financiare al Consiliului Județean Bacău figurează următoarele plăți efectuate către CR Soroca, pe baza cererilor 

de plată și a materialelor justificative: 

- 2019: suma de 96.500 lei 

- 2020: suma de 90.482 lei 

- Total în euro: 38.501 

Considerăm așadar că informația expusă de dvs este eronată.  

Informațiile mai sus menționate v-au fost transmise în format electronic la adresa de e-mail 

viozaharia@yahoo.com, api@api.md. 

Președinte 

Valentin IVANCEA 

                              Șef serviciu, 

                               Nicoleta TIMARU  
   

 Întocmit, 
                     Consilier 

      Loredana Pricopie 
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