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A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 

 
 În conformitate cu art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţiei mediului de la 
Senat  au fost sesizate, prin adresele nr. PL.x 44 din 9 februarie 2008 şi L15 din 9 februarie 2008,pentru 
dezbatere şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009. 
  Potrivit prevederilor art.10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege mai sus-menţionat în şedinţa din 12 februarie 
2009. 
  La şedinţa  Comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai instituţiilor, în 
calitate de ordonatori principali de credite, care au prezentat concluziile şi propunerile asupra bugetelor 
proprii. 

 
 In urma finalizării dezbaterii, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009, cu amendamentele admise 
prevăzute în anexa nr.1.  
 
  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
   
  VICEPREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,                 
      IONEL PALĂR                                PETRU FILIP 
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ANEXA NR.1 
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
Lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupă/titlul/articol/ alineat 

Text amendamentul propus 
(autor, apartenenţă politică)  

Motivare 

1. 1 
 

 
Secţiunea a 2-a 

Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe 
anul 2009 

 
 Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată 
se alocă 17.608,2 milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 a) 2.022,2 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.4; 
 b) 12.136,6 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
 c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr.6, 
a căror repartizare, pe unităţi 
administrativteritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor; 
 d) 1.983,4 milioane lei pentru 

 
 La Capitolul I, Secţiunea a 2-a, 
articolul 4, literele a), b), c) şi d) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
 Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată 
se alocă 17.691,4 milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 a) 2.042,7 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.4; 
 b) 12.146,6 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
 c) 573,7 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr.6, 
a căror repartizare, pe unităţi 
administrativteritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor; 
 d) 2.014,2 milioane lei pentru 

 
Sumele alocate sunt insuficiente, fiind mult 
mai mici decât cele alocate în anul 2008. 
Intrucât nici sumele alocate în Bugetul pe 
anul 2008 nu au fost suficiente, există 
restanţe la plata serviciilor şi prestaţiilor 
sociale, către asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap, către asistenţii 
maternali şi ceilalţi furnizori din sistemul 
protecţiei copilului. 
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echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute 
în anexa nr.7, care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit prevederilor 
art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  
 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute 
în anexa nr.7, care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit prevederilor 
art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  
Autor: deputat Victor Cristea – Grup 
parlamentar al PSD+PC 
 

2.  Secţiunea a 2-a 
Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe 

anul 2009 
 
 Art.4.    Din taxa pe valoarea
adăugată se alocă 17.608,2 milioane lei
sume defalcate pentru bugetele locale, din 
care: 
 

        d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute 
în anexa nr.7, care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit prevederilor 
art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Secţiunea a 2-a 
Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe 

anul 2009 
      
 
 
    
 
d) 1.983,4 milioane lei pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin hotarare a 
consiliilor judetene, pe criterii aprobate de 
acestea, prin derogare  de la prevederilor 
art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Art. 4¹ - Prin derogare de la 
prevederile art.32 pct.1 şi 2,  din legea nr 

     
 
 
 
 
 
 
 
Propunem ca repartizarea pe unitati 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate 
din TVA  pentru echilibrarea bugetelor 
locale si a sumelor din cota de 22% din 
impozitul pe venit incasat la nivelul 
judetului pentru   
 
 
 
 
Echilibrarea bugetelor locale, să se 
repartizeze  de consiliile judetene prin 
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273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, suma din cota de 22% din 
impozitul pe venit încasat la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, se virează într-un 
cont distinct pe seama consiliului judeţean, la 
trezoreria reşedinţă de judeţ, pentru 
echilibrarea bugetelor  municipiilor, oraşelor, 
comunelor şi judetului , şi se repartizează pe 
unităţi administrativ -teritoriale, prin hotărâre 
a consiliului judeţean, pe criterii aprobate de 
acestea. 
 
 Art.4² - In cursul intregului an, 
ordonatorii de credite pot efectua virări de 
credite bugetare,prin derogare de la 
prevederile legii nr.273/2006 privind finantele 
publice locale art.48.pct 1 si art.49 pct.7. 
 
Autori: senator Trifon Belacurencu, Bara Ion 
– Grupul parlamentar PDL 
 

hotarare, pe criterii specifice aprobate de 
acestea, intrucat formulele din legea 
273/2006 privind finantele publice locale, 
au determinat adancirea discrepantelor intre 
localitati. 
      In perioada  cand aceste sume au fost 
repartizare de consiliile judetene nu au fost 
probleme  privind asigurarea cheltuielilor de 
functionare pentru unitatile administrativ 
teritoriale din judete, asigurand-se chiar  si o 
parte din cofinantari.. 
      In practica s-a demonstrate ca  repartitia 
numai pe baza de  formule nu poate asigura 
o reapatizazire echiltabila, determinand  
discrepante intre  unitatile  administrativ 
teritoriale   uneori    de la 1 la 50.   

3.   
 Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată 
se alocă 17.608,2 milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 a) 2.022,2 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.4; 
 b) 12.136,6 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 

 
 Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată 
se alocă 22.950,0 milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 a) 2.800,0 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.4; 
 b) 12.500,0 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 

 
Sumele alocate nu acopera 

necesarul, sunt la nivelul executiei anului 
2008, care a fost de 17.679 mil lei, iar 
reapartizat pentru 2009 de 17.608,2 mil 
lei, cu 71 mil mai putin. 

Sunt restanta de achitat din 2008 
la plata    insotitorilor persoanelor cu 
handicap, ajutoare sociale, lucrari  si 
servicii neachitate, drumuri judetene cu o 
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sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
 c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr.6, 
a căror repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi 
starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor;      
     d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute 
în anexa nr.7, care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit prevederilor 
art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare           

sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
 c) 1.950,0 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr.6, 
a căror repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi 
starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean; 
 
 d) 5.700,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute 
în anexa nr.7, care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin hotarare a 
consiliului judetene, pe criterii aprobate de 
acestea, prin derogare  de  prevederilor art. 
33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Art. 4.1 - Prin derogare de la 
prevederile art.32 pct.1 şi 2,  din legea nr 
273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, suma din cota de 22% din 
impozitul pe venit încasat la nivelul 
unităţilor administrativ teritoriale, se 
virează într-un cont distinct pe seama 
consiliului judeţean, la trezoreria reşedinţă 
de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor  
municipiilor, oraşelor, comunelor şi 
judetului , şi se repartizează pe unităţi 

stare fizica necorespuzatoare. 
Deasemenea   cheltuielile  pentru  

sistemul de protectie a copilului si a 
centrelor de asistenta sociala au fost 
insuficiente, in anul  precedent.  

 
 
 
 
 
Propunem ca repartizarea pe 

unitati administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA  pentru echilibrarea 
bugetelor locale si a sumelor din cota de 
22% din impozitul pe venit incasat la 
nivelul judetului pentru  echilibrarea 
bugetelor locale, sa se repartizeze  de 
consiliile judetene prin hotarare, pe 
criterii specifice aprobate de acestea, 
intrucat formulele din legea 273/2006 
privind finantele publice locale, au 
determinat adancirea discrepantelor intre 
localitati. 

In perioada  cand aceste sume au 
fost repartizare de consiliile judetene nu 
au fost probleme  privind asigurarea 
cheltuielilor de functionare pentru 
unitatile administrativ teritoriale din 
judete, asigurand-se chiar  si o parte din 
cofinantari.. 

In practica s-a demonstrat ca  
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administrativ teritoriale, prin hotărâre a 
consiliului judeţean, pe criterii aprobate de 
acestea.  
 
Autori: deputat Daniel Chitoiu, senator Vasile 
Mustatea – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

repartitia numai pe baza de  formule nu 
poate asigura o reapatizazire echiltabila, 
determinand  discrepante intre  unitatile  
administrativ teritoriale   uneori    de la 1 
la 50.    

4.   
 Art. 4, alin. (1) 
 e) 914,2 milioane lei pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi 
proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 71/2007. 
 
 
 
 
 
 

 
 Art. 4, alin. (1), lit. e) se completează 
după cum urmează: 
 e) 914,2 milioane lei pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural, care se 
vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 71/2007. 
       Se alocă suma de 908 mii lei pentru 
modernizare sistem centralizat de alimentare 
cu apă în comuna Valea Ciorii – judeţul 
Ialomiţa, conform OG nr. 7/2006, pentru 
continuarea investiţiei. 
       Se alocă suma de 350 mii lei pentru 
modernizare sistem centralizat de alimentare 
cu apă în comuna Sudiţi – judeţul Ialomiţa, 
conform OG nr. 7/2006, pentru continuarea 
investiţiei.” 

 
Este necesară finalizarea investiţiilor pentru 
a se evita degradarea lucrărilor efectuate 
până în prezent. 
 
Sursă de finanţare: 
Din taxa pe valoarea adăugată 
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Autor: Deputat Marian Neacşu – Grupul 
aprlamentar PSD+PC 
 

5.    
 Art.6.a In cursul întregului an, 
ordonatorii de credite pot efectua virări de 
credite bugetare, prin derogare de la 
prevederile legii 273/2006 privind finantele 
publice locale art.48.pct 1 si, art.49 pct.7.  
 
Autori: deputat Daniel Chitoiu, senator Vasile 
Mustatea – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

 
Avand in vedrea principiul autonomiei 
locale, la care dorim sa se ajunga 
consideram ca aceste restrictii privind  
virarile de credite  numai din trim.III., 
incalca  acest principiu.. 

6.  Secţiunea a 2-a 
Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe 

anul 2009 
 
 Art.6. – (1) Categoriile de venituri şi 
cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 
2009 sunt prevăzute în anexa nr.9.  

 (2) Autorităţile administraţiei publice 
locale pot efectua cheltuieli din bugetele 
locale, de natura bunurilor şi serviciilor şi de 
capital, pentru susţinerea instituţiilor şi 
structurilor din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

           (3) Bunurile achiziţionate şi investiţiile 

Secţiunea a 2-a 
Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe 

anul 2009 
 
 Art.6. – (1) Categoriile de venituri şi 
cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 
2009 sunt prevăzute în anexa nr.9.  
  
    2) abrogat.  
  
  
 
 
 
     
 (3) abrogat 

Propunem abrogarea acestor prevederi 
intrucat autoritatile locale nu pot efectua 
cheltuieli, pentru institutii care sunt in 
competenta de organizare  si patrimoniala    
la alte autoritati. 
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terminate şi puse în funcţiune, prevăzute la 
alin.(2), se pot transfera cu titlu gratuit 
instituţiilor şi structurilor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.  

 
Senator: Trifon Belacurencu  - PSD 
Senator: Bara Ion - PDL 

 
7.   

 Art.6. – (1) Categoriile de venituri şi 
cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 
2009 sunt prevăzute în anexa nr.9.  

(2) Autorităţile administraţiei 
publice locale pot efectua cheltuieli din 
bugetele locale, de natura bunurilor şi 
serviciilor şi de capital, pentru susţinerea 
instituţiilor şi structurilor din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

(3) Bunurile achiziţionate şi 
investiţiile terminate şi puse în funcţiune, 
prevăzute la alin.(2), se pot transfera cu titlu 
gratuit instituţiilor şi structurilor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.  

 
 Nemodificat 

 
 
 (2) abrogat. 

 
 
 

 
 
 (3)  abrogat 
 
Autori: Deputat PNL Daniel Chitoiu, Senator 
PNL Vasile Mustatea, grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

 
Propunem abrogarea acestor prevederi 
intrucat autoritatile locale nu pot efectua 
cheltuieli, pentru institutii care sunt in 
competenta de organizare  si 
patrimoniala    la alte autoritati. 

8.   
 Art.19. - În bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării la capitolul 
„Învăţământ” sunt prevăzute, pentru unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, sume 
pentru: obiective de investiţii, consolidări, 
reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii 
capitale, achiziţionarea de mijloace de 
transport  pentru transportul elevilor din 
mediul rural, edificarea şi construirea de 
campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, 

 
 Art.19. - În bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării la capitolul 
„Învăţământ” sunt prevăzute, pentru unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, sume 
pentru:  achiziţionarea de mijloace de 
transport  pentru transportul elevilor din 
mediul rural, , dotarea cu mobilier şcolar, 
înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte 
şi meserii,  dotarea bibliotecilor şcolare cu 
cărţi şi material didactic, dotarea 

 
Intrucat scolile sunt patrimoniul 
unitatilor administrativ teritoriale, nu se 
justifica ca Ministerul Educaţiei, sa faca  
lucrari  de investiţii, consolidări, 
reabilitări, achiziţii de imobile, , reparaţii 
capitale edificarea şi construirea de 
campusuri şcolare, asigurarea utilităţilor 
de natura investiţiilor. 
Propunem ca aceste sume sa fie alocate 
unitatilor administrativ teritoriale, prin 
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înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte 
şi meserii, asigurarea utilităţilor de natura 
investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu 
cărţi şi material didactic, dotarea 
laboratoarelor şcolare, reforma educaţiei 
timpurii, precum şi alte dotări specifice 
învăţământului. 

laboratoarelor şcolare, reforma educaţiei 
timpurii, precum şi alte dotări specifice 
învăţământului. 
 
Autori: Deputat PNL Daniel Chitoiu, Senator 
PNL Vasile Mustatea, grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

derularea prin minister se face o 
centralizare nu o descentralizare cum 
este necesar a asiguura creste autonomia 
locala. 

9.   
Anexa 2 
Capitol 7006 / Titlul 51 / art.02 / alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 
 

 
Se alocă suma de 2390,78 mii lei pentru 
reabilitarea drumului comunal DC55 în 
comuna Gheorghe Lazăr – judeţul Ialomiţa. 
Investiţie nouă. 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu – Grupul 
aprlamentar PSD+PC 
 

 
DC55  face legătura între centrul 
administrativ şi DN2A şi este vital pentru 
dezvoltarea localităţii, el asigurând şi 
funcţia de protecţie pentru malul lacului 
Iezer, fiind degradat în prezent. 
 
Sursă de finanţare: 
Suma se alocă din Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
 

10.   
Anexa nr. 2  
pag. 73 
Capitol 7406, subcapitol  06 
 
 
 
 
 

 
Se alocă suma de 25000 mii lei pentru 
„Dezvoltarea infrastructurii hidro-edilitare de 
canalizare şi epurare a apelor uzate în mun. 
Slobozia”. 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu – Grupul 
aprlamentar PSD+PC 
 

 
Investiţia este necesară, fiind motivată de 
dezvoltarea municipiului reşedinţă de judeţ. 
 
Sursă de finanţare: 
Suma se alocă din Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
 

11.  Anexa 2 
cap 51. art. 02, alin 21 
Transferuri de la bugetul de stat căter bugetele 

Poziţia 8, jud. Braşov: 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul BRAŞOV pentru obiectivul -

Cetatea Făgăraşului , unul dintre cele mai 
valoroase exemplarele arhitecturale 
medievale din România. Ultimele lucrări de 



 
 

 

10 

locale pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism 

Dezvoltare Culturală, Turistică Şi Economică 
A Cetăţii Făgăraşului, cu suma de 80000000 
lei  
 
Autori : deputaţi: Gheorghe Gabor, Mihai 
Donţu, senator Ioan Ghişe – Grupul 
parlamentar PNL 

Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

restaurare au fost în 1975, astfel că se 
impune continuarea li finalizarea lucrărilor 
de restaurare pentru ca acest obiectiv să 
intre în circuitul turistic naţional şi mondial, 
ea fiind aşezată între oraşele turistice 
Braşov-Sibiu 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevazută 
 

12.  Anexa nr. 2 
Cap. 5001 Grupa 51 art. 01 alin 38 
Transferuri din bugetul de stat către bugetle 
locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale 
 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Iaşi, nr. crt.24, pentru construcţia 
unui “Centru de zi pentru copiii defavorizaţi” 
, sat A.I. Cuza, comuna A.I. Cuza, cu suma de 
770 mi  lei 
 
Autor: deputat Cristian Adomniţei – Grup 
parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Nevoia de infrastructură socială în această 
zonă. 
 
Sursa de finanţare: 
Transferuri din bugetul de stat către bugetle 
locale pentru finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 
 

13.  Anexa nr. 2 
Capitol  5001 grupa 51 art. 01 alin. 38 
Transfer din bugetul de stat către búgetele 
locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico- sociale. 
 

Se propune alocarea sumei de 950 mii lei 
pentru construirea „Centrului pentru îngrijire 
bătrâni”, comuna Gradiştea, jud. Brăila. 
 
Autor: deputat Diana Tuşa – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unor servicii de asistenţă 
socială persoanelor vârstnice din zona.  
 
Sursa de finanţare: 
 
Transfer din bugetul de stat către búgetele 
locale pentru finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico- sociale. 
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14.  Anexa 2 cap. 5001, alin.04  Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
 

Pozitia 33 Salaj 
Reabilitarea blocului Astralis locuinţe sociale, 
prin alocarea sumei de 1.270.000 lei, din mun. 
Zalău, Judeţul Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Necesitatea reabilitării spaţiului de locuinţe 
sociale. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta in Programul 
pentru constructii de locuinte si sali de sport 

15.  Anexa 2, cap 5001, alin 04, Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 500000 lei 
pentru  demararea lucrărilor de constructii de 
locuinţe sociale, din Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa.  
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

În prezent, în Municipiul Feteşti există 4 
blocuri în care siguranţa locatarilor este în 
pericol. De asemenea, exista un numar 
foarte mare de cereri de locuinte sociale.   
 

16.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / grupa 51 / 
articol 01 / alin. 32 

Oraş Făget 
reabilitare termică – bloc de locuinţe sociale  
(str. Lugojului, nr. 25, 72), bloc ANL (str. D. 
Gladnei, nr. 1) 
 
Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 
parlamentar PSD 

Sprijinirea familiilor cu venituri reduse, 
bloc de construcţie veche fără şarpantă 

17.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 04 

Oraş Făget 
construcţii de locuinţe pentru tineri 
 
Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 
parlamentar PSD 

Atragerea tineretului în zonă, satisfacerea 
unui număr de 815 cereri 

18.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 03 

Oraş Făget 
modernizarea drumurilor, şanţurilor, podeţe şi 
trotuare în Făget şi localităţile aparţinătoare: 
Temereşti, Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, 
Bichigi, Povergina, Bunea Mare, Colonia 

Modernizarea infrastructurii rutiere şi 
rezolvarea scurgerii apelor pluviale, 
eliminare inundaţii 
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Mică, Beghei 
 
Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 
parlamentar PSD 

19.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 03 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare (borduri) şi 
modernizări alei pietonale, parc – trotuare 
 
Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 
parlamentar PSD 

Modernizarea infrastructurii rutiere şi 
rezolvarea scurgerii apelor pluviale, 
eliminare inundaţii 

20.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 20 

Oraş Buziaş 
introducere apă şi canal în satele Bacova şi 
Silagiu 
 
Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 
parlamentar PSD 

Localităţi neconectate la sistemul apă-canal 
cu înalt grad de poluare a apelor de 
suprafaţă 

21.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 03 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare (borduri) şi 
modernizări alei pietonale, parc – trotuare 
 
Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 
parlamentar PSD 

Modernizarea infrastructurii rutiere şi 
rezolvarea scurgerii apelor pluviale, 
eliminare inundaţii 

22.  Anexa 2 / Cap 7001, subcapitol 05 / grupa 02 
/ titlul 17 

Oraş Buziaş 
amenajări hidrotehnice intravilan 
 
Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 
parlamentar PSD 

Punerea în circuitul intravilan a unor 
terenuri neconforme  

23.  Anexa 2 / Cap 7001, subcapitol 50 /  Oraş Buziaş 
proiect parc şi colonada 
 
Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 

Recuperarea prestigiului de altădată al 
staţiunii turistice Buziaş 
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parlamentar PSD 
24.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 

alin. 20 
 

Oraş Făget 
Introducere sistem apă canal şi staţie epurare 
în localităţile aparţinătoare Făgetului: 
Temereşti, Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, 
Bichigi, Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei 
 
Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 
parlamentar PSD 

Localităţi neconectate la sistemul apă-canal 
cu înalt grad de poluare a apelor de 
suprafaţă, există SF 

25.  Anexa 2, gr. 51, art. 02, alin.  06 
Retehnologizarea  centralelor termice şi 
electrice de termoficare 

Se propune alocarea suemi de   1.150 mii  lei 
pentru reabilitarea sistemului de termoficare 
în cartierul Centrul Civic - distribuţie 
secundară, oraş Nehoiu, judeţul Buzău. 

 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru creşterea confortului termic în 
cartierul  Centrul Civic din oraşul Nehoiu; 
-  la momentul actual, nu mai puţin de 3360 
de persoane întâmpină probleme în ceea ce 
priveşte încălzirea optimă a locuinţelor.  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Camerei Deputaţilor 
în limitele prevăzute pe anul 2008 

26.   
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02 
 

 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 
Se propune alocarea sumei de 1.000 mii RON 
din suma prevăzută pentru continuarea 
proiectului de investitii “Sistem de alimentare 
cu apa  in satul Vladeni -comuna 
Dumbravita”, jud. Braşov 
 
Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 

 
Obiectivul a fost finantat prin O.G. 7/2006 
si suspendat ca urmare a lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in proportie de 70%. 
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Gheorghe Gabor, Grupurile parlamentare 
reunite PNL 
 

27.   
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02 
 

 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 
 
Se propune alocarea sumei de 3200 mii RON 
din suma prevăzutăpentru proiectul de 
investitii “Retea de canalizare si statie de 
epurare in satele Grid si Parau din comuna 
Parau”, jud. Braşov 
 
Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 
Gheorghe Gabor, Grupurile parlamentare 
reunite PNL 

 
Obiectivul a fost finantat prin O.G. 7/2006 
si suspendat ca urmare a lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in proportie de 70%. 
 

28.   
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02 

 

 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa”, comuna Ceplenita, 
satele Poiana Mărului si Buhalnita,   cu suma 
de 800 mii lei  RON 
  
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

 

 

29.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa nr.3/15/29 

Se propune introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii: 
- Fişă obiectiv de investiţii „Reabilitare, 
modernizare şi consolidare casa de cultură 

Clădirea a fost construită în anul 1964, drept 
pentru care toate elementele de finisaj sunt 
degradate atât moral cât şi fizic. 
Amplasamentul prezintă un corp alcătuit 
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„Grigore Kiazim” în oraşul Măcin, judeţul 
Tulcea”, cu suma de 420.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei în anexa 3/15/29, programul 
construire aşezăminte culturale.  
 
Autor: senator Belacurencu Trifon – Grupul 
parlamentar PSD 

dintr-o sală de spectacol, scenă şi spaţiu de 
depozitare decor în regim de parter, iar 
restul suprafeţei este împărţită cu planşeu 
intermediar la cota de +3,50 m 
desfăşurându-se practic în regim de înălţime 
P+1. 
Toate finisajele interioare, deşi se observă 
încercări de reparaţii curente făcute în timp, 
sunt degradate şi depăşite moral. 
Principala intervenţie în cadrul reabilitării 
este la nivelul sălii de  spectacol atât din 
punctul de vedere al spaţiului interior cât şi 
al relaţiei acesteia cu exteriorul. 

30.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa nr.3/15/29 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    22 mii lei 
pentru realizare obiectiv Bază Sportivă - 
comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Necesitatea eistenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

31.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa nr.3/15/29 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    412 mii lei 
pentru realizare obiectiv Bază Sportivă 
Multifuncţională tip II- comuna Mihai Bravu, 
judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 

Necesitatea eistenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
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Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
32.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa nr.3/15/29 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    1000 mii lei 
pentru realizare obiectiv Stadion Comunal tip 
I- comuna Putineiu, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Necesitatea eistenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

33.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa nr. 3./15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.Alocarea sumei  de 1000 mii  lei  pentru 
Centrului Civic al municipiului Vulcan, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
 
2.Reabilitarea unor blocuri de locuinţe situate 
în localităţile din zonele defavorizate conform 
Ordonanţei de urgenţă 125/2004, respectiv 
blocurile din oraşul Uricani, judeţul 
Hunedoara – alocarea sumei de  7900 mii lei. 
 
3. Alocarea sumei de 10000 mii lei pentru 
Proiectul Reabilitarea şi Modernizarea 
străzilor în localitatea Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
4. Alocarea sumei de 2500 mii lei pentru 
reparaţii străzi şi alei pietonale din oraşul 
Uricani, judeţul Hunedoara. 
 

Această sumă este necesară pentru 
amenajarea şi construirea Centrului Civic al 
municipiului Vulcan, judeţul Hunedoara. 
Există studiu de fezabilitate pentru acest 
proiect. 
 
Starea blocurilor este precară şi necesită 
reabilitare. 
Documentaţia pentru acest proiect este 
depusă la Compania Naţională de Investiţii 
SA. 
 
Această sumă se impune pentru reabilitarea 
şi modernizarea străzilor în localitatea 
Lupeni. 
 
 
 Această sumă se impune pentru executarea 
reparaţiilor străzilor şi aleilor pietonale din 
oraşul Uricani judeţul Hunedoara. 
Menţionăm că pentru aceste lucrări este 
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Autori: senator Nicula Vasile Cosmin, 
deputat Resmeriţă Cornel - Cristian – Grup 
parlamentar PSD+PC 
 

elaborată documentaţia tehnico-economică. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

34.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa nr. 3./15  
 

Se solicită suplimentarea cu 43.984 mii lei . 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural, potrivit 
O.G. nr. 7/2006 şi a Legii nr. 71/2007, pentru 
următoarele obiective: 

- alimentarea cu apă şi reţea canalizare 
în comuna Balta Albă = 2.425 mii lei; 

- alimentarea cu apă în comuna 
Costeşti = 6.500 mii lei; 

- alimentarea cu apă în comuna 
Scorţoasa = 4.195 mii lei ; 

- alimentarea cu apă în comuna Cilibia 
= 3.720 mii lei; 

- alimentarea cu apă în satul Soreşti şi 
Blăjani din comuna Blăjani = 3.900 mii lei; 

- alimentarea cu apă în comuna 
Zărneşti = 3.700 mii lei; 

- alimentarea cu apă în comuna 
Brăeşti = 7.000 mii lei; 

- extinderea reţea apă în comuna 
Chiliile = 120 mii lei ; 

- reabilitare sistem alimentare cu apă 
în comuna Cochirleanca = 2.700 mii lei; 

- finalizare alimentare cu apă în 
comuna Colţi = 224 mii lei; 

- alimentare cu apă şi canalizare în 

Se solicită suplimentarea cu 43.984 mii lei 
pentru că suma alocată este 
insuficientă,neputând fi asigurate fondurile 
necesare lucrărilor de alimentare ,extindere 
şi modernizare a reţelelor de apă şi canal 
necesare cetăţenilor din localităţile Judeţului 
Buzău . 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 



 
 

 

18 

comuna Murgeşti = 7.000 mii lei; 
- aducţiune şi reţea alimentare cu apă 

în sat Ştiubeiu din comuna Râmnicelu = 2.200 
mii lei; 

- extindere reţea alimentare cu apă în 
comuna Săpoca = 300 mii lei. 

 
Autor : Senator Ion Vasile – Grup 
parlamentar PSD+PC 

 
35.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa nr. 3./15  
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

 

Se propune alocarea pentru judeţul Valcea   a 
sumelor necesare pentru următoarele 
obiective de investiţii: 
-  „Construirea unei baze sportive cu teren de 
fotbal şi pistă de atletism”, comuna Sirineasa,  
cu suma de  475 mii lei RON  
- Amenajare bază sportivă” comuna 
Muereasca,    cu suma de  520 mii lei RON 
- Alimentare cu apă”,  comuna Glăvile,    cu 
suma de  6.000 mii lei RON   
- Pod peste râul Topolog în punctul Balastiera 
Comanca – Corbii din Vale”,  comuna 
Nicolae Bălcescu,    cu suma de  5.600 mii lei 
RON   

- „Constructie baza sportiva”,  comuna 
Dragoesti,    cu suma de 25 mii lei RON    
- Construcţie pod B.A. peste pârâul Otăsău în 
punctul Moteşti”,  comuna Pietrari,    cu suma 
de 1.280 mii lei RON  

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finantare  
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 



 
 

 

19 

- „Canalizare pe  distanţă de 23,5 km Dealu 
Lăunele –Bădeni – Glodu”,  comuna Dănicei, 
cu suma de 5.200 mii lei RON   

- „Amenajare bază sportivă”,   comuna 
Grădiştea,    cu suma de 470  mii lei RON  7 

- „Construcţie pod în punctul Miu” comuna 
Mitrofani,    cu suma de 6 000 mii lei RON   

- „Bază sportivă tip II” comuna Mitrofani, 
cu suma de 6 000 mii lei RON  

- Construcţie pod peste râul Muereasca în 
punctul Gura Văii” , comuna Bujoreni,    cu 
suma de 300  mii lei RON 

- „Construcţie pod beton armat peste râul 
Bistriţa în satul Mănăileşti”,  comuna 
Frânceşti,    cu suma de1.500  mii lei RON 

- „Construcţie pod peste râul Lotru”,  satul 
Pascoia,  comuna Brezoi,    cu suma de 1.500  
mii lei RON 

- Construcţie bază sportivă”,  Orasul Băbeni, 
cu suma de 1.000  mii lei RON 
 
Autori: deputat   Cristian Buican,  senator 
Emilian Francu  - Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
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Deputaţilor şi Senat 
36.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/2 Cap. 5001 gr.5 art.02 alin.  20  
 

Pozitia 40 , Judetul Vâlcea 
 
Se propune alocarea pentru judeţul Valcea   a 
sumelor necesare pentru obiectivul de 
investitii „Alimentare cu apă potabilă în zona 
centrală cu bazin de captare”,  comuna 
Dragoesti,    cu suma de 30 mii lei RON. 
 
Autori: deputat   Cristian Buican,  senator 
Emilian Francu  - Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Camerei Deputatilor 

37.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Sistem de canalizare”, jud. Calarasi, comuna 
Ciocanesti, cu suma de 5600 mii lei  
 
Autor: Deputat Dan Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru modernizare 
satului românesc, pentru un trai decent sunt 
necesare astfel de investiţii. 

38.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Baza agrement”, jud. Calarasi, 
loc. Lehliu-Gara, cu suma de 4400 mii lei  
 
Autor: Deputat Dan Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 
 

Crearea unor spatii destinate asigurarii unui 
trai decent 
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39.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02,  
cap 5001, grupa 51, art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

  Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Buzău cu suma de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor pentru 
asfaltarea drumurilor comunale în satele 
Fântânele şi Mărgăriteşti- comuna 
Mărgăriteşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL  

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia pietonilor şi 
face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 
De acest proiect urmează să beneficieze 
1500 de persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

40.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

    Se propune alocarea sumei de  1.531,586 
mii lei pentru reabilitarea drumurilor de 
interes local din comuna Valea Salciei, 
judeţul Buzău.  
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumurilor din comuna 
Valea Salciei îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. De acest proiect  urmează să 
beneficieze 800 de persoane.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 
 

41.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 

        Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru modernizarea drumului comunal 
DC 59 (Sat Corbu, 1,5 km)- comuna Cătina, 
judeţul Buzău. 

La momentul actual DC 59 – sat Corbu- 
este aproape impracticabil, fapt care 
îngreunează circulaţia automobilelor şi pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile 
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Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

publice. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

42.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

  Se propune alocarea sumei de  5.000 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la Drumul 
Comunal DC 81 (proiect în derulare), comuna 
Pîrscov, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

La momentul actual DC 81 – comuna 
Pârscov-- este aproape impracticabil, fapt 
care este cauzat şi de lucrările de reabilitare  
începute dar nefinalizate la acest drum. 
Circulaţia automobilelor este mult 
îngreunată. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

43.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

       Se propune alocarea sumei de  1.495 mii 
lei pentru reabilitarea drumului comunal DC 
152 (Vipereşti-Tronari-Buda-Crăciuneşti), 
comuna Vipereşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului DC 152 
(Vipereşti- Tronari-Buda) îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi deplasarea celor 
3000 localnici , aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

44.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 

       Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor pentru 
asfaltarea drumului orăşenesc (5km) din 
oraşul Pătârlagele, judeţul Buzău. 

Starea precară a drumului orăşenesc din 
Pătârlagele  îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea celor 5000 
localnici , aspecte care pun în pericol 
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Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

45.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

     Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de reabilitare a 
drumului comunal DC 57 Bîsca Chiojdului-
Cătiaşu, comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
   
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului comunal DC 57 
Bîsca Chiojdului- Cătiaşu îngreunează mult 
circulaţia automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 650  localnici , 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate din 
noiembrie 2008 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

46.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

         Se propune alocarea sumei de  1.000 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de reabilitare 
la drumul comunal DC 63 Bîsca Chiojdu-
Plescioara, comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului comunal DC 63 
Bîsca Chiojdu-Plescioara  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 211  localnici , 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate din mai 
2006. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
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47.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

          Se propune alocarea sumei de  1.000 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare la  drumul comunal DC 58 
Chiojdu- Poeniţele, comuna Chiojdu, Judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului comunal DC 58 
Chiojdu-Poeniţele  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 465  localnici , 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate din 
decembrie 2006 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

48.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

       Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor la asfaltarea 
drumului comunal Lipia-Ciobănoaia (8 km), 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului comunal DC 
Lipia- Ciobănoaia (8 km)  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 2500  localnici , 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

49.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 

        Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de asfaltare a 
drumului comunal Ogrăzile (5 Km), comuna 
Merei, judeţul Buzău. 
 

Starea precară a drumului comunal DC 
Ogrăzile  (5 km)  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 1500  localnici , 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
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modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

circulaţiei pe drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

50.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

       Se propune alocarea sumei de  1.000 mii 
lei apentru demararea lucrărilor de reabilitare 
a drumului comunal DC 41 Năeni-Fântânele-
Vârf (2,5 km) şi asfaltarea străzilor laterale 
(2,5 km)- comuna Năeni, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului comunal DC 41 
Năeni-Fântânele-Vârf (2,5 km)  îngreunează 
mult circulaţia automobilelor şi deplasarea 
celor 2250  localnici , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. Dat fiind starea impracticabilă a 
străzilor laterale pentru deplasarea în 
interiorul localităţii, se impune şi asfaltarea 
acestora. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

51.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

    Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare a 
drumului comunal DC Pănătău-Lacul Huanin, 
comuna Pănătău, judeţul Buzău 

 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului comunal DC 
Pănătău-Lacul Huanin  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi deplasarea 
pietonilor, aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

52.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII        Se propune alocarea sumei de  800 mii lei Ţinând cont de starea precară a drumului 



 
 

 

26 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

pentru reabilitarea drumului de interes local 
din localitatea Buda, comuna Buda, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

principal de interes local din localitatea 
Buda care face dificilă deplasarea pietonilor 
sau a automobilelor este necesară 
reabilitarea acestuia. De acest proiect 
urmează să beneficieze circa 1477 persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

53.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

        
     Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru extinderea drumurilor asfaltate în 
comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Având în vedere suprafaţa mică de asfalt 
existentă în comuna Poşta Cîlnău, 
deplasarea pietonilor şi/sau a automobilelor 
este foarte dificilă,  tocmai de aceea este 
necesară extinderea asfaltării drumurilor din 
comună. De acest proiect vor beneficia în 
mod direct cei 6603 localnici. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

54.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

    Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare a a 
drumului din Gălbinaşi (3km), comuna 
Gălbinaşi, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului principal din 
Gălbinaşi (3 km)  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi /sau a maşinilor , 
aspect care pune în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. Totodată, 
pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare în comuna 
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Gălbinaşi, de care vor beneficia 3000 
localnici. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

55.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

      Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de construire a 
unor drumuri comunale care să lege comuna 
Breaza de satul Bădeni şi de releul Istriţa- 
comuna Breaza, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

În prezent, cei 3175 de localnici sunt 
obligaţi să foloseasca rute ocolitoare pentru 
deplasarea între comuna Breaza-satul 
Bădeni şi releul Istriţa. Tocmai de aceea se 
doreşte construirea unor noi drumuri 
comunale care să faciliteze accesul direct 
între aceste zone. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

56.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

      Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru pietruirea străzilor comunale şi 
asfaltarea celor mai circulate drumuri din 
comuna Breaza, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară actuală a străzilor comunale  
îngreunează mult circulaţia pietonilor şi 
face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 
Tocmai de aceea este necesară pietruirea 
străzilor comunale şi asfaltarea celor mai 
circulate drumuri din comună. De acest 
proiect urmează să beneficieze 3175 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
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Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

57.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

     Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru asfaltarea tuturor drumurilor 
comunale din comuna Glodeanu Sărat, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară actuală a uliţelor  comunale  
îngreunează mult deplasarea pietonilor şi 
face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 
Tocmai de aceea este necesară asfaltarea 
uliţelor comunale, de care vor beneficia în 
mod direct  4762 de persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

58.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

         Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de asfaltare a 
drumurilor comunale în comuna Săhăteni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară actuală a drumurilor  
comunale  îngreunează mult deplasarea 
pietonilor şi face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. Tocmai de aceea este necesară 
asfaltarea drumurilor comunale, de care vor 
beneficia  în mod direct 3500 de persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

59.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 

      
 Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 

 La momentul actual,  drumul sătesc din 
Ciudu, comuna Calvini, este aproape 
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Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

pentru modernizarea drumului sătesc Ciudu (4 
km), comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

impracticabil, fapt care îngreunează 
circulaţia automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 
De aceea este necesară modernizarea acestui 
drum de care vor beneficia în mod direct 
250 persoane.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

60.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

 Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Buzău cu suma  de 1.000 mii 
lei pentru asfaltarea drumului comunal –
Bălăceanu (3 km), judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

La momentul actual  drumul  comunal din 
Bălăceanu (3 km) are o stare precară, fapt 
care îngreunează circulaţia automobilelor şi 
pune în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De aceea este necesară 
asfaltarea acestuia,  de care vor beneficia în 
mod direct 2000 persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

61.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

  Se propune suplimentarea sume prevăzute 
pentru judeţul Buzău cu suma de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de reabilitare 
la drumurile din  satele Ghergheasa şi 
Sălcioara, măsura 322, comuna Ghergheasa, 
judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 

Pentru siguranţa circulaţiei pietonilor şi 
automobilelor  pe drumurile  din cele două 
sate de asemenea, este necesară reabilitarea 
acestora. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
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deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

 

62.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

  Se propune alocarea sumei de   1.204 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare  a 
tuturor străzilor comunale din comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a străzilor comunale  
îngreunează mult circulaţia pietonilor şi 
face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 
Tocmai de aceea este necesară reabilitarea 
străzilor comunale  din Rîmnicelu, judeţul 
Buzău. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 

63.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de introducere a  
reţelei de alimentare cu apă în satele Cîrligu 
Mic, Cîrligu Mare, Văcăreasa, Casota şi 
Corbu- comuna Glodeanu Siliştea, judeţul 
Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1600 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate.  
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

64.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 

Se propune alocarea sumei de  1.300 mii lei 
pentru finalizarea reţelei de alimentare cu apă 
în sistem centralizat în satele Moşeşti şi 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
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20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Robeasca,  comuna Robeasca, judeţul Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1300 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate.  
 
Surse de finanţare: Fondul de Rezervă pus 
la dispoziţia Guvernului 

65.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea  lucrărilor de introducere a 
sistemului de alimentare cu apă şi a 
canalizării în satele Scutelnici şi Lipănescu – 
comuna Scutelnici, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1800 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
Totodată, este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  civilizate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

66.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  100 mii lei 
pentru reabilitarea sursei de apă în localitatea 
Unguriu, comuna Unguriu, judeţul Buzău. 
 
  
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 

-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar reabilitarea sursei 
de apă care să asigure celor 2850 gospodării 
cantitatea necesară de apă, lipsită de 
impurităţi care să nu mai pună  în pericol 
sănătatea localnicilor. 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
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Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

dispoziţia Guvernului 

67.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru   proiectare şi demarare lucrări la 
sistemul de  
alimentare cu apă şi canalizare în localitatea 
Stîlpu, comuna Stîlpu, judeţul Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 3200 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
Totodată, este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  civilizate. 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

68.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de extindere a 
sistemului de alimentare cu apă în satele 
Tisău şi Strezeni, comuna Tisău, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2300 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

69.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 

Se propune alocarea sumei de  400 mii lei 
pentru alimentarea cu apă în satul Fântânele, 
comuna Mărgăriteşti,  judeţul Buzău. 
 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
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Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 700 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

70.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de  introducere a 
sistemului de alimentare cu apă în satele 
Valea Cătinei şi Slobozia, comuna Cătina, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 927  gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

71.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de extindere a 
sistemului de alimentare cu apă în satul 
Poeniţele, comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 465 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate.  
- Studiu de fezabilitate-august 2007 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

72.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei -Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

pentru demararea lucrărilor de  reabilitare a 
sistemului de alimentare cu apă în satele 
Nenciuleşti, Dobrileşti, Manoileşti şi Izvorul 
Dulce- comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar reabilitarea  
sistemului de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 2500 gospodării 
cantitatea necesară de apă la standarde de 
calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

73.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de distribuţie a 
apei  şi staţie de epurare în Monteoru, Dealul 
Viei, Ogrăzile, Gura Sărăţii şi Cătun, comuna 
Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar demararea 
lucrărilor pentru distribuţia apei care să 
asigure celor 3500  gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

74.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de    2.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de  introducere a 
sistemului de canalizare în staţiunea 
Monteoru, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesare 
introducerea sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare. Acest lucru este cu atât 
mai necesar cu cât Monteoru este o zonă cu 
pontenţial turistic. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
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Grupurile parlamentare reunite ale PNL dispoziţia Guvernului 
75.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.400 mii lei 
pentru reabilitarea reţelei de apă în satul 
Fântânele, comuna Năeni, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar reabilitarea reţelei 
de apă  potabilă care să asigure celor 500  
gospodării cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

76.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de  introducere a 
sistemului de alimentare cu apă în satul Buda-
Toropoleşti, comuna Buda, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1322 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
Totodată, este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  civilizate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

77.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 

Se propune alocarea sumei de  2.000 mii lei 
pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
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Anexa 3/15/02 apă şi canalizare din satul Poşta Cîlnău, 
comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 6603 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
Totodată, este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  civilizate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

78.   
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de alimentare cu 
apă în Satul Nou, comuna Padina (20km), 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2000 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

79.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 

Se propune alocarea sumei de  600 mii lei 
pentru construirea sistemului de alimentare cu 
apă în satele Ghergheasa şi Sălcioara- comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
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Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

80.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  3.500 mii lei  
pentru extinderea sistemului de alimentare cu 
apă în satele Sălcioara şi Ghergheasa, comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

81.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de alimentare cu 
apă a satului Ciuta , comuna Măgura, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
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Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

82.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de introducere a 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 
în satul Măgura, comuna Măgura, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

83.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru  demararea lucrărilor de înfiinţare a 
unei reţele publice de canalizare şi a staţiei de 
epurare în comuna Glodeanu Sărat, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru a asigura celor 4762 localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune sunt  absolut 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare şi  a staţiei de epurare.  
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

84.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  4.300 mii  lei 
pentru demararea lucrărilor  pentru 
alimentarea cu apă în comuna Amaru, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
24.000.000 lei- judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
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deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

asigure tuturor gospodăriilor (2773) 
cantitatea necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

85.  
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  500 mii lei 
pentru finalizarea reţelei de alimentare cu apă 
în comuna Valea Rîmnicului, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor celor 5786 gospodării 
cantitatea necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

86.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de  2.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de înfiinţare a 
unei reţele de canalizare în comuna 
Pietroasele, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Dat fiind cerinţele actuale, introducerea unei 
reţele de canalizare este mai mult decât 
necesară pentru a asigura celor 3750 de 
gospodării condiţii de viaţă mai civilizate . 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

87.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 

Se propune alocarea sumei de  2.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de alimentare cu 
apă în comuna Săhăteni, judeţul Buzău. 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
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20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

 
  Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor celor 1900  gospodării 
cantitatea necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

88.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.664,899 mii 
lei pentru introducerea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna Topliceni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  . 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

89.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  750 mii lei 
pentru extinderea alimentării cu apă în 
comuna Puieşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
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necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

90.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.161 mii lei 
pentru un proiect de aducţiune a apei în satul 
Ştiubeiu, comuna Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

91.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  8.000 mii lei 
pentru introducere canalizare în comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a asigura tuturor gospodăriilor  
condiţii de viaţă mai bune sunt  absolut 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare şi  a staţiei de epurare şi tratare a 
apei.  
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

92.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  800 mii  
lei pentru finalizarea lucrărilor de alimentare 
cu apă în comuna Vîlcelele, judeţul Buzău. 

Proiectul este în derulare (70% 
realizat). 

 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
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 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
 

sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2000  gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

93.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢELOR 
Anexa 3/15/29  
 

Se propune  alocarea sumei de 700 mii  lei 
pentru modernizarea staţiei de tratare a apelor 
uzate în satul Beceni, comuna Beceni, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Aducerea staţiei de tratare a apelor uzate la 
condiţii optime de funcţionare este o 
condiţie indispensabilă unei comunităţi. 
 Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

94.   MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢELOR 
Anexa 3/15/29  
 

Se propune  alocarea sumei de  1.500 mii  lei 
pentru demararea lucrărilor de înfiinţare a 
unei staţii de epurare a apelor reziduale în 
comuna Pietroasele, judeţul Buzău. 
   
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Aducerea staţiei de tratare a apelor uzate la 
condiţii optime de funcţionare este o 
condiţie indispensabilă oricărei comunităţi. 
De avantajele acesteia urmează să 
beneficieze  
3750 persoane. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

95.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea suemi de 700 mii lei 
pentru construirea unei baze sportive tip 2 în 
comuna Mihăileşti, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 

-Inexistenţa unei baze sportive în comună; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
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Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

96.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 180 mii lei 
pentru construirea unei mini-baze sportive în 
satul Căneşti, comuna Căneşti, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Inexistenţa unei mini-baze sportive în 
comună; 
-pentru organizarea de competiţii restrânse 
locale, concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive, de care urmează să beneficieze 
1200 persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

97.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de  630 mii lei 
pentru construirea unei baze sportive în satul 
Haleş, comuna Tisău, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Inexistenţa unei baze sportive în comună; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură de care urmează 
să beneficieze peste 5000 persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

98.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 737,630 mii lei 
pentru construirea unei baze sportive în satul 
Valea Lunga, comuna Buda,  judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 

-Inexistenţa unei baze sportive în comună; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură de care urmează 
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deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

să beneficieze 3147  persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

99.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru construcţia unei săli de sport în 
localitatea Berca, comuna Berca, judeţul 
Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Inexistenţa unei săli de sport, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure celor 10.000 
beneficiari locul potrivit pentru desfăşurarea 
unor activităţi de natură sportivă în echipă  
(jocuri de sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

100. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
la Cap. 1, Secţiunea a 2-a, art. 4, lit. e,  cu 
suma de 1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de construirea a podului 
Pătârlagele-Pănătău, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor 
între 
oraşul Pătârlagele şi comuna Pănătău, este 
necesară construirea unui pod care să lege 
cele două localităţi. De acest pod urmează 
să beneficieze aproximativ 14000 persoane. 
 
Surse de finanţare: Fondul de Rezervă pus 
la dispoziţia Guvernului 
 

101. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 ,     cu suma de 1.161 mii lei pentru 

-Inexistenţa unei săli de sport, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure beneficiarilor  
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înfiinţarea unei săli de sport în comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  
(jocuri de sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

102. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI                 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls. I-VIII– 
construirea unei săli de sport  in satul Bîscenii 
de Sus comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 500 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Se doreşte construirea unei biblioteci care să 
asigure elevilor accesul la bibliografia 
necesară pentru studiul şcolar. Totodată, 
pentru desfăşurarea activităţii şcolare 
sportive în condiţii optime şi de siguranţă, 
este necesară construirea unei săli de sport. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

103. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea  sumei de 1.400 mii lei 
pentru construirea a două săli de sport: una 
pentru Şcoala cu cls. I-VIII din Satul Nou şi 
una pentru Şcoala cu cls. I-VIII din Satul 
Vechi- comuna Padina, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 

Cele două săli de sport urmează a servi circa 
800 de elevi încadraţi la instituţiile de 
învăţământ menţionate. Acestea sunt 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii şcolare la orele de sport,  pentru 
organizarea de concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură. 
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Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

104. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 21154,49 mii 
lei pentru construirea unui număr de 128 de 
locuinţe sociale destinate categoriilor de 
persoane al căror venit net lunar pe membru 
de familie se situează cu 20% sub limita  
minimă de venit şi altor categorii de persoane. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Viitorii beneficiari ai locuinţelor sociale 
locuiesc în prezent în condiţii improprii care 
pun în pericol sănătatea fizică şi mentală a 
copiilor, (acolo unde este cazul).  
Proiectul este destinat persoanelor care nu 
îşi pot achiziţiona locuinţe, dat fiind venitul 
mic pe care acestea îl au. 
-În data de 14.11.2008 a fost depusă 
Cererea de Finanţare însoţită de Studiul de 
Fezabilitate, la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi 
inclus pentru finanţare în cadrul Bugetului 
de Stat de anul 2009. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

105. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 5.288,63 mii lei 
pentru construirea unui număr de 32 de 
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi 
sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 

Necesitatea de a oferi chiriaşilor evacuaţi 
sau care urmează a fi evacuaţi, un spaţiu în 
care să locuiască. 
-În data de 14.11.2008 a fost depusă 
Cererea de Finanţare însoţită de Studiul de 
Fezabilitate, la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi 
inclus pentru finanţare în cadrul Bugetului 
de Stat de anul 2009. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL  
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

106. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de  5000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de extindere a 
sistemului de alimentare cu apă în satele 
Uieşti, Goleasca, Obedeni şi Angheleşti, 
comuna Bucşani, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

107. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15 
Program: Pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

Se solicită suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, anexa 
3/15 cu suma de 500 mii lei. 
 
Autor: deputat  Longher Ghervazen – Grup 
Minorităţi 

Este necesară alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru pietruirea şi reabilitare drmurilor din 
comuna Cacica, judeţul Suceava.  

108. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/26  
Program: Pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
 
Cod program: 680 
Tip cheltuieli: A- obiectiv în continuare 
jud. Buzău 

Modernizarea DC 24 Cibilia- Movila Oii, 
com. Cibila, km 0+000-4+400 
Cost proiect: 1000 mii lei 
 
Modernizarea DC 81 Pârscov-Bădila, com. 
Pârscov, km 0+000+6+700. 
Cost proiect: 2000 mii lei 
 
Modernizarea DC 165, Scorţeanca-Lacu 

Finalizarea modernizării reţelei de drumuri 
comunale şi judeţene a judeţului Buzău. 
Suma totală necesară finalizării acestor 
lucrări este de 24.000 mii lei. 
 
Suma de 24.000 mii lei urmează a fi 
preluată de la rezerva bugetară. 
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Sinaia, com. Amaru, km 0+000-2+800. 
Cost proiect: 1000 mii lei 
 
Modernizarea DC 173, Gura Teghii-Varlaam, 
com. Gura Teghii, km 0+000-5+700. 
Cost proiect: 3000 mii lei 
 
Modernizarea DC 189, Gara Zoiţa- 
Cuculeasa- DN 2, km 0+000-12+100. 
Cost proiect: 2500 mii lei 
 
Modernizarea DC 120, Podgoria- Pleşeşti, km 
0+000-21+800. 
Cost proiect: 2000 mii lei 
 
Modernizarea DJ 215 A, Poşta Câlnău-
Blăjani, km 7+000-19+000. 
Cost proiect: 2500 mii lei 
 
Modernizarea DJ 220 Boldu-Bălăceanu, km 
0+000-13+500 
Cost proiect: 4000 mii lei 
 
Modernizarea DJ 203K,  Lopătari- Plaiul 
Nucului, km 96+000-105+000. 
Cost proiect: 3000 mii lei 
 
Modernizarea DJ 203L, Răţeşti-Cojanu, km 
12+500-14+800. 
Cost proiect: 3000 mii lei 
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Autori: deputat Moldovan Carmen,    deputat 
Mocanu Adrian – Grupul parlamentar PSD 
 

109. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 750.000 lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea staţiei de 
epurare din municipiul Topliţa, judeţul 
Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

110. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 700.000 lei 
pentru construirea unui număr de 35 de 
locuinţe de necesitate în municipiul Topliţa, 
judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

111. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 2.100.000 lei 
pentru extinderea reţelei de apă şi canal zona 
rurală în municipiul Topliţa, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

112. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 2.500.000 lei 
pentru reabilitare Casă de Cultură în 
municipiul Topliţa, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

113. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     

Se propune alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru Reabilitare şi extindere reţea de apă şi 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 canalizare pentru str.Stefan cel Mare, 
municipiul Topliţa, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Guvernului 

114. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru finalizare bloc ANL, municipiul 
Topliţa, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

115. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 5.000.000 lei 
pentru modernizare Stadion municipal, 
municipiul Topliţa, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

116. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 250.000 lei 
pentru reabilitare Str.Florilor, oraşul Bălan, 
judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

117. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 200.000 lei 
finalizarea punctului de lucru Garda de ISU, 
oraşul Brăila, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

118. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     

Se propune alocarea sumei de 708.036 lei 
pentru extindere reţea canalizare şi apă 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 menajeră, oraşul  Tulgheş, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Guvernului 

119. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru realizare sală de sport, oraşul Tulgheş, 
judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

120. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 350.000 lei 
pentru construire Bloc de locuinţe pentru 
tineret, oraşul Tulgheş, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

121. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 50.000 lei 
pentru Reabilitare centru comunei Tulgheş, 
judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

122. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru reparaţii drumuri comunale 7,5 km, 
judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

123. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 100.000 lei 
pentru Reabilitare clădire primărie, comuna 
Corbu,  judeţul Harghita 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
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Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

124. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 2.810.780 lei 
pentru reabilitare drum comunal DC 72, 
comuna Gălăuţaş, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

125. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 1.392.741 lei 
pentru reabilitare Cămin Cultural, comuna 
Gălăuţaş, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

126. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 572.730 lei 
pentru Realizare construire sală de sport în 
Comuna Gălăuţaş, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

127. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 1.162.118 lei 
pentru Realizare canalizare apă menajeră şi 
staţie de epurare în Comuna Subcetate, 
judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

128. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 401.725 lei 
pentru Construcţie podeţ Pârâul Pietros pe 
drumurile comunale DC65 şi DC68 Comuna 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
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Gălăuţaş, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

129. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 52.525 lei 
pentru Reabilitare primară drum comunal DC 
67, comuna Subcetate, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

130. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 950.000 lei 
pentru Reabilitare asfaltare drum comunal DC 
71, comuna Subcetate, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

131. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 150.00 lei 
pentru Reabilitare Cămin cultural, comuna 
Subcetate, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

132. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 170.000 lei 
pentru Asfaltare drum comunal DC 70, 
comuna Subcetate, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

133. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 700.000 lei 
pentru Realizare bază sportivă tip II comuna 
Sărmaş, judeţul Harghita 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
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Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

134. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 300.000 lei 
pentru Reabilitare dispensar uman, comuna 
Sărmaş, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

135. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 52.525 lei 
pentru Proiect integrat alimentare cu apă-
canalizare-staţie de epurare, comuna Sărmaş, 
judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

136. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 254.000 lei 
pentru Extindere canalizare Voşlăbeni şi 
Izvoru Mureşului , comuna Voşlăbeni, judeţul 
Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

137. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 552552 lei 
pentru Realizare Bază sportivă, comuna 
Voşlăbeni, judeţul Harghita 
 
Autor: deputat  Mircea Duşa – Grup 
parlamentar PSD+PC 

Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

138. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea conditiilor 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

„Canalizare şi staţie de pompare”, Oraşul 
Simeria,   cu suma de 30.711, 608 mii lei  
RON 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Turismului 

139. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Pod peste Valea Bozului localitatea Boz”, 
COMUNA BRĂNIŞCA,   cu suma de 
270,020  mii lei  RON 

 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

140. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Bază sportivă”, COMUNA BRĂNIŞCA,   cu 
suma de 525,000  mii lei  RON 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

Necesitatea crearii de conditii de agrement  
 
Sursa de finantare: Ministerul Turismului 

141. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei prevăzute Imbunatatirea conditiilor de trafic  
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Construire de poduri şi podeţe dalate pe 
cursul pâraielor Valea Bună şi Valea Rea, 
amenajarea albiei şi consolidarea malurilor în 
amonte şi în aval de aceste lucrări”, 
COMUNA BRETEA ROMÂNĂ,   cu suma 
de 318,126 mii lei  RON 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

142. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Construire bază sportivă multifuncţională „ 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 600 mii lei  
RON 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

Necesitatea crearii de conditii de agrement  
 
Sursa de finantare: Ministerul Turismului 

143. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru reabilitarea reţelelor de canalizare a 
apelor uzate oraş Haţeg, convenţia nr. 
1095/11.10.2007 în sumă de 9771 mii lei 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 

Creşterea calităţii locuirii 
 
Sursa de finanţare : Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
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Grup parlamentar PNL 
144. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru canalizare şi alimentare cu apă potabilă 
în localităţile  Nalat şi Silvaşu de Jos, 
convenţia nr. 3879/26.09.2007 cu suma de 
3804 mii lei 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

Creşterea calităţii locuirii 
 
Sursa de finanţare : Bugetul Camerei 
Deputaţilor 

145. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Sala de sport”, Oras Hateg,   cu suma de 
525,000  mii lei   

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

Necesitatea crearii de conditii de agrement  
 
Sursa de finantare: Ministerul Turismului 

146. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Bază sportivă”, Oras Hateg,   cu suma de 
425  mii lei   

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

Necesitatea crearii de conditii de agrement  
 
Sursa de finantare: Ministerul Turismului 

147. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei pentru: Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Extindere reţele  canalizare pluviala  si 
menajera cu suma de 200 mii lei 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

 
Sursa financiară: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

148. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Reparatii  străzi şi trotuare oraşul Călan cu 
suma de 500 mii lei 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL  

Fluidizare trafic şi creşterea atractivităţii 
turistice 
 
Surse finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 

149. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Extinderea reţelei de canalizare oraş Călan 
pentru strada Crişeni şi localitatea 
componentă  Streisingeorgiu cu suma de 
3446,8 mii lei 

 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat 
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş – 
Grup parlamentar PNL 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

150. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului 
CONSTRUCTIE TEREN SPORT (BAZA 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 



 
 

 

59 

 SPORTIVA), com. Blăgeşti, cu suma de 900 
mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

151. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului CONSTRUIRE 
BAZA SPORTIVA SAT ITESTI, cu suma de  
1.000.mii lei  
 
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

152. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului TEREN DE 
SPORT MUTIFUNCTIONAL, comuna 
Hemeiuş, cu suma de  400 mii lei  
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

153. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. e 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului EXTINDERE 
SISTEM PUBLIC CANALIZARE A 
APELOR UZATE, comuna Gârleni, cu suma 
de  8.000 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

154. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului INFIINTARE 
A SISTEMULUI PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA, comuna Gîrleni, cu 
suma de  4.000. mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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Deputaţilor şi Senat  
155. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului CONSTRUIRE 
BAZA SPORTIVA , comuna Gîrleni, cu 
suma de  1.000 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

156. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului CONSTRUIRE 
POD SATUL BAHNASENI-STADIU S.F,  
comuna Pîrjol, cu suma de 3.000 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

157. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
RECONSTRUCTIE PUNTE CAROSABILA 
PESTE RAUL TAZLAU, comuna Livezi, cu 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
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suma de  1.000 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

158. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
CONTINUARE PROIECT ALIMENTARE 
CU APA, comuna Livezi, cu suma de   2.313 
mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

159. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului INFIINTARE 
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA 
COMUNA LIVEZI,  
comuna Livezi, cu suma de  580. mii lei  
  
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

160. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
ALIMENTARE CU APA SATELE VALEA 
NACULUI SI CONTESTI, comuna Sascut, 
cu suma de 300mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

161. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului REALIZARE 
BAZA SPORTIVA, comuna Bereşti-Bistriţa, 
cu suma de   1.000 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

162. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului REALIZARE 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
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unor baze sportive din spaţiul rural 
 

SALA DE SPORT, comuna Bereşti-Bistriţa, 
cu suma de   700. mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

163. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului CANALIZARE 
SI STATIE DE EPURARE, comuna Prăjeşti, 
cu suma de   3.980 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

164. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
ALIMENTARE CU APA , comuna Scorţeni, 
cu suma de  3.733, 495 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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Deputaţilor şi Senat  
 

165. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului SISTEM DE 
CANALIZARE , comuna Scorţeni, cu suma 
de  7.627, 484 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Camerei 
Deputatilor 

166. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
  

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului INFIINTARE 
RETEA PUBLICA DE ALIMENTARE CU 
APA,RETEA PUBLICA DE CANALIZARE 
SI STATIE DE EPURARE IN SATELE 
BOGDAN-VODA, SAUCESTI SI 
SCHINENI, COM.SAUCESTI, JUD.BACAU 
CU FINANTARE OBTINUTA PRIN PNDR, 
MASURA 322, comuna Săuceşti, cu suma de 
13.350 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

167. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
  

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului  INFIINATRE 
BAZA SPORTIVA IN SATUL SIRETU, 
COM.SAUCESTI, JUD.BACAU 
FINANTATA PRIN ORDONANTA 
GUVERNULUI NR.7/2007, comuna 
Săuceşti, cu suma de 690 mii lei   
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

168. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului INFIINTARE 
RETEA PUBLICA DE ALIMENTARE CU 
APA,RETEA PUBLICA DE CANALIZARE 
SI STATIE DE EPURARE IN SATELE 
SIRETU SI SERBESTI, comuna Săuceşti, cu 
suma de 150 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

169. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
ALIMENTARE CU APA SAT 
RACACIUNI,INTOCMIT SF PTh 
comuna Răcăciuni, cu suma de  3.200 mii lei   
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

170. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
ALIMENTARE CU APA SAT GHEORGHE 
DOJA-IN FAZA DE ELIBERARE 
DOCUMENTATII, comuna Răcăciuni, cu 
suma de 2.000 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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Deputaţilor şi Senat  
 

171. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului EXTINDERE 
RETEA CANALIZARE SAT RACACIUNI-
INTOCMIT Sf PTh, comuna Răcăciuni, cu 
suma de 3.000 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
 

172. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului CONSTRUIRE 
RETEA CANALIZARE SAT GHEORGHE 
DOJA-FAZA DE ELABORARE 
DOCUMENTATII, comuna Răcăciuni, cu 
suma de 2.400  mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

173. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     

Poziţia 4, jud. Bacău 
 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului EXTINDERE 
SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA 
SAT RACACIUNI, comuna Răcăciuni, cu 
suma de   800 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca – 
Grup parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

174. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 39, Judetul Vaslui  
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Vaslui   cu suma de 3.094,684  
mii lei RON pentru obiectivele : 

- Alimentarea cu apa. Poduri şi podeţe, 
comuna Bogdana - de 246 mii  lei 
RON  

- Alimentare cu apa în satul  Lacul 
Babei, comuna Bogdana - 100 mii  lei 
RON 

- Alimentare cu apă, în satul  Fântâna 
Blănarului, comuna Bogdana, -  80 
mii  lei RON 

- Reţea distribuţie apă pentru puţul de 
mare adâncime, în satul Mînjeşti,  
comuna Muntenii de Jos - 700 mii  lei 
RON 

- Alimentare cu apă”, în satul Muntenii 
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de Sus,  comuna Muntenii de Sus, - 
2.214,684  mii  lei RON 

 
Autori: deputat Dan Bordeianu, 

deputat Dan Mihai Marian, 
senator Cristian David – Grupul 

parlamentar PNL 
 Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

175. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Sistem de canalizare”, jud. Calarasi, comuna 
Ciocanesti, cu suma de 5600 mii lei  
 
Autor: deputat Dan Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru modernizare 
satului românesc, pentru un trai decent sunt 
necesare astfel de investiţii. 

176. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Baza agrement”, jud. Calarasi, 
loc. Lehliu-Gara, cu suma de 4400 mii lei. 
 
Autor: deputat Dan Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera Deputatilor  

Crearea unor spatii destinate asigurarii unui 
trai decent. 

177. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Art. 4, alin. e) - Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 
 
Se propune alocarea sumei de 1800 mii RON 
din suma prevazută pentru continuarea 
proiectului de investitii “Alimentare cu apa 
comuna Bunesti”, jud. Brasov 
 

Obiectivul a fost finantat prin O.G. 7/2006 
si suspendat cau urmare la lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in proportie de 70%. 
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Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 
Gheorghe Gabor – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

178. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 15000 mii 
RON din suma prevăzută pentru demararea 
proiectului de investitii “Alimentare cu apa 
sat Arini si canalizare in comuna Maierus”, 
jud. Brasov 
 
Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 
Gheorghe Gabor – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Proiectul a fost aprobat prin O.G. 7/2006 
dar nu a fost finantat. 

179. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 2200 mii RON 
din suma prevazută pentru continuarea 
proiectului de investitii “Sistem de canalizare 
in comuna Apata”, jud. Braşov. 
 
Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 
Gheorghe Gabor – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectivul a fost finantat prin O.G. 7/2006 
si suspendat cau urmare la lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in proprtie de 70%. 
 

180. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii RON 
din suma prevazute pentru continuarea 
proiectului de investitii “Sistem de alimentare 
cu apa”  in satul Vladeni - comuna 
Dumbravita, jud. Braşov 
 
Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 
Gheorghe Gabor – Grupul parlamentar PNL 

Obiectivul a fost finantat prin O.G. 7/2006 
si suspendat ca urmare a lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in proportie de 70%. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

181. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii RON 
din suma prevăzută pentru continuarea 
proiectului de investitii “Sistem de alimentare 
cu apa  in satul Vladeni -comuna 
Dumbravita”, jud. Braşov 
 
Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 
Gheorghe Gabor – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectivul a fost finantat prin O.G. 7/2006 
si suspendat ca urmare a lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in proportie de 70%. 
 

182. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 3200 mii RON 
din suma prevăzutăpentru proiectul de 
investitii “Retea de canalizare si statie de 
epurare in satele Grid si Parau din comuna 
Parau”, jud. Braşov 
 
 
Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 
Gheorghe Gabor – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectivul a fost finantat prin O.G. 7/2006 
si suspendat ca urmare a lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in proportie de 70%. 
 

183. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Alocarea sumei de 506.109 leidin suma 
prevăzută  pentru continuarea lucrarii la baza 
sportiva din satul Schiulesti, com Izvoarelele, 
Jud. Prahova 
 
Autor: senator Teodor Melescanu – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenta unor baze sportive desi sunt 
foarte multi solicitanti. Aceasta urmeaza sa 
asigure beneficiarilor locul potrivit pentru 
desfasurarea unor activitati de natura 
sportiva in echipa si/sau pentru 
antrenamentul individual.  
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184. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Alocarea sumei de 1.923.000 lei din suma 
prevăzută pentru modernizarea si extinderea 
retelei de alimentare cu apa, com Drajna, Jud. 
Prahova 
 
Autor: senator Teodor Melescanu – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
alimentare cu apa de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
 

185. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei pentru 
introducerea retelei de alimentare cu apa si 
canalizare, in satul Drajna de Jos com Drajna, 
Jud. Prahova 
 
Autor: senator Teodor Melescanu – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare de care vor 
beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 

186. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 31 Prahova 
Alocarea sumei de 250.000 lei pentru 
introducerea sistemului de alimentare cu apa, 
com Aricestii-Zeletin, Jud. Prahova 
 
Autor: senator Teodor Melescanu – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL  
 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este necesar 
introducerea sistemului de alimentare cu 
apa de care vor beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 

187. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Reabilitare bază sportivă Bumbeşti-Jiu, oraş 
Bumbeşti, prin alocarea sumei de 577,39 
 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
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infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 
Anexa 2 cap. 5001, alin.04  Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
 

Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

188. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Anexa 2 cap. 5001, alin.04  Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Modernizare bază sportivă stadion oraş Târgu 
Cărbuneşti,  prin alocarea sumei de 593,79 
mii lei 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesară pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

189. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în comuna Aninoasa”,  prin 
alocarea sumei de 584 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesară pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

190. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în sat Câlnic, comuna 
Câlnic”,  prin alocarea sumei de 606,85 mii 
lei 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesară pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
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Grupurile Parlamentare reunite ale PNL Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

191. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în comuna Muşeteşti,  prin 
alocarea sumei de 1700 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesară pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

192. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive tip 2 la Şcoala 
Dobriţa, comuna Runcu”,  prin alocarea 
sumei de 500 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesară pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

193. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Modernizarea şi împrejmuirea  bazei sportive 
în satul Bîltişoara, comuna Runcu”,  prin 
alocarea sumei de 300 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesară pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

194. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesară pentru organizarea de 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

multifuncţionale în comuna Scoarţa,  prin 
alocarea sumei de 796 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

195. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în comuna Stejari,  prin 
alocarea sumei de 500 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesară pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

196. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în comuna Peştişani,  prin 
alocarea sumei de 846 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesară pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Ministerului 
Turismului 

197. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 71 683 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare sistem 
alimentare cu apă şi canalizare în oraşul 
Bumbeşti-Jiu” 
 

Starea avansată de degradare în care se află 
impune reabilitarea de urgenţă a acestora, 
deoarece este pusă in pericol starea de 
sănătate a populaţiei. 
 
Surse de finanţare: 
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Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Bugetul Camerei Deputaţilor 
 

198. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 1250 mii lei  
pentru obiectivul: „Alimentare cu apă sat 
Pojogeni” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 
 

199. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitarea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare în oraşul 
Turceni” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Starea avansată de degradare în care se află 
impune reabilitarea de urgenţă a acestora, 
deoarece este pusă in pericol starea de 
sănătate a populaţiei. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

200. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 5167,5 mii lei 
pentru obiectivul: „extindere reţea alimentare 
cu apă, canalizare şi staţie de epurare sat 
Bobaia, comuna Aninoasa” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
- pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

201. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Poziţia 20, jud. Gorj: Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Se propune alocarea sumei de 9500 mii lei 
pentru obiectivul: „Canalizare ape uzate, 
comuna Glogova”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

indispensabile unei comunităţi  este necesar 
să se  introduca sistemul de canalizare. 
 
Surse de finanţare: 

202. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 2534 mii lei 
pentru obiectivul: „Sistem de colectare, şi 
evacuare ape uzate, comuna Muşeteşti” 
 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este necesar 
să se  introduca sistemul de canalizare. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 
 

203. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 8720 mii lei 
pentru obiectivul: „Extindere reţele de apă în 
comuna Polovragi” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

204. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 665,22 mii lei 
pentru obiectivul: „Canalizare şi epurare ape 
uzate comuna Polovragi” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este necesar 
să se  introduca sistemul de canalizare. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

205. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru obiectivul: „Alimentare cu apă, 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

comuna Runcu” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

206. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 662,36 mii lei 
pentru obiectivul: „Alimentare cu apă comuna 
Stejari” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

207. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 12 038 mii lei 
pentru obiectivul: „Sistem public centralizat 
de canalizare comuna Turcineşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este necesar 
să se  introduca sistemul de canalizare. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 
 

208. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 4960,56 mii lei 
pentru obiectivul: „Sistem public centralizat 
de alimentare cu apă comuna Turcineşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

209. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 509 mii lei 
pentru obiectivul: „Modernizare şi extindere 
reţele apă comuna Peştişani” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
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Grupurile Parlamentare reunite ale PNL Bugetul Camerei Deputaţilor 
210. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare reţea energie 
termică în oraşul Turceni” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Starea avansată de degradare în care se află 
impune reabilitarea de urgenţă a acesteia. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

211. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 350 mii lei 
pentru obiectivul: „Construire pod peste 
pârâul Sterpoaia” comuna Aninoasa 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor, 
este necesară construirea unui pod.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

212. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 83 mii lei 
pentru obiectivul: „amenajare drum şi podeţ 
sat Bobaia, comuna Aninoasa” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru a face posibilă circulaţia pietonilor şi 
a automobilelor, precum şi pentru 
deplasarea mai rapidă a localnicilor, este 
necesară construirea unui podeţ şi a unui 
drum. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

213. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 3500 mii lei 
pentru obiectivul: „Construire pod peste râul 
Motru, comuna Glogova” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor, 
este necesară construirea unui pod.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

214. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Poziţia 20, jud. Gorj: Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor, 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Se propune alocarea sumei de 2400 mii lei 
pentru obiectivul: „Construire pod peste râul 
Tismana în sat Şomăneşti, comuna Teleşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

este necesară construirea unui pod.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

215. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural  

Se propune alocarea sumei de 5 mild lei 
pentru amenajarea bazei sportive 
multifuncţionale a comunei Munteni, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii scolare 
sportive a elevilor este necesară amenajarea 
unei baze sportive, amenajat şi dotat 
corespunzător, care să asigure elevilor  
condiţiile optime şi mai ales  siguranţa 
necesară în desfăşurarea activităţilor 
sportiv. 

216. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 42 mild lei 
pentru sistematizarea canalizării în comuna 
Munteni, Judetul Galati. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru a asigura tuturor gospodariilor 
conditii de viata mai bune sunt absolut 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare in comuna. 

217. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
 Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 4000000 lei 
pentru realizarea reţelei de canalizare şi a 
staţiei de epurare în comuna Costache Negri, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru a asigura tuturor gospodariilor 
conditii de viata mai bune sunt absolut 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare si a statiei de epurare. 
 

218. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 

Se propune alocarea sumei de 480.000 lei 
pentru construirea unei  baze sportive 
multifuncţionale din comuna Costache Negri, 
Judeţul Galaţi. 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii scolare 
sportive a elevilor este necesară amenajarea 
unei baze sportive, amenajat şi dotat 
corespunzător, care să asigure elevilor  
condiţiile optime şi mai ales  siguranţa 
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spaţiul rural Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

necesară în desfăşurarea activităţilor 
sportiv.  

219. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
441.200 lei pentru construirea unei baze 
sportive multifuncţionale tip.2, în comuna 
Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Suma alocata este pentru faza de proiectare 
şi execuţie. 

220. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 

Se propune alocare sumei în valoare de 
15.000 lei pentru refacerea Podului peste 
pârâul Corozel,sat Blinzi, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru deplasarea mai rapida a localnicilor 
este necesara reabilitarea podului peste 
paraul Corozel.  
Suma alocata este pentru faza de proiectare. 

221. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI     
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
400.000 lei, pentru refacerea Podului peste 
pârâul Corozel,sat Blinzi, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru evitarea de inundatii care ar putea 
avea consecinte grave asupra comunitatii se 
impune reabilitarea podului peste paraul 
Corozel.Suma alocata este pentru faza de 
execuţie. 

222. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
6.042 lei, pentru reabilitarea podurilor si 
podeţelor, santurilor dalate din comuna 
Folteşti, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru evitarea inundatiilor care ar putea 
avea consecinte grave asupra intregii 
comunitati. 

223. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
40.000 lei, pentru reabilitarea poduri si 
podete, sant dalat, comuna Folteşti, Judeţul 

Pentru evitarea inundatiilor care ar putea 
avea consecinte grave asupra intregii 
comunitati. 



 
 

 

83 

Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 

Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

224. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
500.000 lei, pentru construire unei baze 
sportive multifuncţională tip 2 în comuna 
Foltesti, jud. Galaţi –comuna Folteşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Este necesara pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură. 
Proiect castiga pe programul de dezvoltare a 
infrastructurii unor baze sportive în spaţiul 
rural 

225. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
1.011.270 lei, pentru  sala de gimnastică, 
Com. Negrilesti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei săli degimnastica, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor 
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  
(jocuri de sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual. 

226. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
6147125 lei, pentru reţelele de canalizare şi 
staţie de epurare în comuna Negrileşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesare 
introducerea sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare. 

227. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
612.000 lei, pentru baza sportivă 
multifunctionala în comuna Negrilesti, 
Judeţul Galaţi 
 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
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Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

228. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
100.000 lei pentru  constructia unei baze 
sportive multifunctionala in comunaVladesti, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Find necesara pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură 
de care urmează să beneficieze intreaga 
comunitate. 

229. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI  
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
100.000 lei pentru  intocmirea studiului de 
fezabilitate”Construire canalizare si statie de 
epurare in comuna Vladesti, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesare 
introducerea sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare. 

230. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
11000 mii lei pentru canalizare şi alimentare 
cu apă, Odaia Manolache,comuna Vînători, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă si 
canalizare care să asigure gospodărilor 
cantitatea necesară de apă la standarde de 
calitate. 

231. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 350.000 lei, 
pentru finalizarea lucrărilor la sala de sport 
(utilităţi), comuna Şendreni,Judeţul Galaţi  
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 

Sala  de sport urmează a servi elevilor  
încadraţi la instituţiile de învăţămant din 
comuna. Aceasta este  necesara pentru buna 
desfăşurare a activităţii şcolare la orele de 
sport,  pentru organizarea de concursuri 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL şcolare, alte activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor evenimente de altă 
natură. 

232. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei in valoare de. 
480.000 lei, pentru construirea bazei sportive 
multifuncţionale model tip II în comuna 
Şendreni, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Aceasta baza sportiva fiind necesara pentru 
organizarea de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor evenimente de altă 
natură de care urmează să beneficieze 
comunitatea locala. 

233. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
80000 lei pentru introducerea sistemului de 
canalizare apă potabilă si asfaltarea a  2 
drumuri în comuna Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. Totodată, este 
necesară şi asfaltarea drumurilor  pentru a 
asigura localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 

234. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 630 
mii lei, pentru realizarea unei baze sportive 
multifuncţionale în comuna Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în comună. 
Fiind necesara pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de altă natură. 

235. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 

Se propune alocarea sumei în valoare de 610 
mii lei, pentru realizarea unei baze sportive 

Programul de dezvoltare al infrastructurii 
unor baze sportive din spaţiul rural. 
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 Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

multifuncţionale tip II, comuna Drăguşeni, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:deputat PNL Victor paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

236. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 680 
mii lei, pentru construire sistem public de 
alimentare cu apă în comuna Oancea, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Investiţie în derulare în baza OG 7/2006 

237. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare de 680 
mii lei, pentru construire sistem public de 
alimentare cu apă în comuna Oancea, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Investiţie în derulare în baza OG 7/2006 

238. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1 milion lei,  
pentru construirea unui pod din beton armat , 
peste pârâul Valea Oancei, comuna Oancea, 
judetul Galati  
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Investiţie propusă a se realiza cu fonduri de 
la bugetul de stat. 

239. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sume de 420 mii lei, 
pentru construirea unei  baze sportive tip II în 
comuna Oancea, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:deputat PNL Victor paul Dobre 

Investiţie aprobată prin OG 7 / 2006 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
240. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei 800000 lei, pentru 
podeţ Coasta Lupei L= 8 m peste Valea 
Lupei, comuna Nicoreşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:deputat PNL Victor paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Proiectul are realizate documentele de 
proiectare PT si DE. 

241. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei 1200000 lei, 
pentru refacerea podului de beton armat peste 
pârâul Valea Rea, comuna Nicoreşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Proiectul are realizate documentatia de 
proiectare si anume, studiul de fezabilitate, 
documentatia de avize si  CU. 

242. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 334,58 lei, 
pentru construirea unui  pod din beton armat 
L7 în zona Bazu , comuna Tepu, Judetul 
Galati. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru evitarea inundatiilor care ar putea 
avea consecinte grave este necesara 
construirea unui pod in zona Bazu. 
Proiect in derulare. 

243. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
 - Programul de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 2767,310 lei, 
pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico – 
edilitare în comuna Ţepu (pod din beton 
armat peste pârâul Berheci şi punte pietonală 
în zona Râpa Morii peste pârâul Berheci); în 
comuna Ţepu, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice. 
Proiectul este in derulare. 

244. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 9863,509 lei, Pentru asigurarea tuturor gospodariilor 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

pentru reţea de canalizare în comuna Ţepu, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

conditii de viata mai bune sunt absolut 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare. 
Proiect in derulare. 

245. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural  

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş pentru obiectivul  canalizare şi 
epurare ape menajere, comuna Babana,  a 
sumei de 3995, 570 mii lei 
 
 
 
 Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui  important obiectiv de 
investiţii pentru locuitorii comunei. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

246. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural  

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, , 
pentru judeţul Argeş pentru obiectivul – 
Construcţie Baza sportiva, sat Grosi, comuna 
Babana,   - 905, 670mii lei 
 
  
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii. 
 Inexistenţa unei baze sportive moderne în 
localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
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247. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural  

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
 
 - Extindere alimentare cu apa potabila in 
comuna Bughea de Jos, jud. Argeş – proiect 
in derulare – a sumei de 60 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

248. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural  

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
 
 - reţele de canalizare menajeră şi meteorică 
pe Str. Cuza Vodă, Alexandru cel Bun şi 
Neagoe Basarab, Câmpulung Muscel, Jud. 
Argeş – a sumei de 200 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

249. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea din  suma prevăzută  la Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural  

Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş, pentru obiectivul : 
- alimentare cu apă sat Dumbrăveni, 

Comuna Drăganu – a sumei de 1248,858 
mii lei 

 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

250. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural  

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- canalizarea şi epurarea apelor uzate 

menajere în localitatea Drăganu, jud. 
Argeş – a sumei de 4564,264 mii lei 

 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

251. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural  

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- Proiect alimentare cu apă în comuna 

Ştefan cel Mare, jud. Argeş – a sumei de 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
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1315,968 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

252. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- Proiect alimentare cu apă în localitatea 

Bârşeştii de Jos, comuna Tigveni, jud. 
Argeş – a sumei de 130 mii lei 

 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

253. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- lucrare de proiectare şi execuţie Pod 

Drăganu- Băceşti şi drum comunal 
adiacent, comuna Drăganu, jud. Argeş – a 
sumei de 1903,560 mii lei 

 
Autori: 
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Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

254. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- Modernizare bază sportivă în 

comunaDrăganu, sat Drăganu – Olteni, 
jud. Argeş – a sumei de 719, 83 mii lei 

 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 
 

Inexistenţa unei baze sportive moderne în 
localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

255. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
- Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul 
Argeş, pentru comuna Tigveni, jud. Argeş a 
sumei de 1150   mii lei pentru realizarea 
obiectivelor : 
 
- cofinanţare proiect bază sportivă, comuna 

Tigveni – 250 mii lei 
- cofinanţare canalizare, comuna Tigveni – 

900 mii lei 
 
Autori: 

Inexistenţa unei baze sportive moderne în 
localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
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Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

256. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Art. 4, alin. e) -  
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 
Se propune finanţarea din suma prevăzută a 
obiectivului „Poduri din beton armat”, com. 
Dobreşti, jud. Argeş cu suma de 500 mii lei. 
 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

Continuarea finanţării obiectivului  (OU 
7/2006) este esenţială pentru dezvoltarea 
infrastructurii comunităţii locale respective. 

257. 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul naţional de dezvoltare a 
infrasctructurii şi a bazelor sportive 

Poziţia 8, jud. BRAŞOV 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul BRAŞOV pentru obiectivul: 

 
-Reţele de canalizare şi staţie de epurare”, 

com. Şercaia, suma 7863000 lei; 
-Baza sportivă tip I, comuna Beclean, cu 

suma de163770 lei 
-Reţea de canalizare apă menajeră şi 

staţie de epurare, satul Hurez, comuna 
Beclean cu suma 167.302,8 lei 

-Reţea apă potabilă şi canalizare, comuna 
Lisa cu suma 16000000 lei 

-Reţea de canalizare ape menajere şi 
staţie de epurare, comuna Şinca Veche, cu 

Ridicarea nivelului de trai al persoanelor 
care trăiesc în mediul rural 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului. 
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suma 2000000 lei 
 
Autori : deputaţi: Gheorghe Gabor, Mihai 
Donţu, senator Ioan Ghişe – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL  

258. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural   

Se propune alocarea sumei de 2558,73 mii lei 
pentru lucrări de extindere şi reabilitare a 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din 
localitatea Beiuş, Jud. Bihor. 
 
Autori: deputat Nicolae Jolţa, deputat Lucia 
Varga – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Reabilitarea şi extindeea retelelor de apă şi 
canal sunt necesare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

259. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural   

Se propune alocarea sumei de  600 mii lei 
pentru lucrări de  alimentare cu apă  în 
comuna Pomezeu, Jud. Bihor. 
 
Autori: deputat Nicolae Jolţa, deputat Lucia 
Varga – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Sena  

Reabilitarea şi extindeea retelelor de apă şi 
canal sunt necesare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

260. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural   

Se propune alocarea sumei de 280,99 mii lei 
pentru introducerea reţelei de canalizare în sat 
Delani, Jud. Bihor. 
 
Autori: deputat Nicolae Jolţa, deputat Lucia 
Varga – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Sena 

Introducerea reţelei de canalizare este 
necesară pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
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261. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural   
 

Se propune alocarea sumei 10 884,9 mii lei 
pentru lucrări de extindere şi reabilitare reţele 
de alimentare cu apă şi canal în comuna 
Cîmpani, jud. Bihor. 
 
Autori: deputat Nicolae Jolţa, deputat Lucia 
Varga – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Sena 

Metodele actuale de procurare a apei în 
mediul rural un mai corespund  cu 
necesităţile şi cerinţele actuale. Totodată 
este necesară şi introducerea  sistemului de 
canalizare pentru condiţii civilizate de viaţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

262. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1300 mii lei, 
pentru extindere şi modernizare reţea de 
alimentare cu apă, comuna Sirna, jud. 
Prahova. 
 
Autori: deputaţi Burlacu Cristian, Gavrilescu 
Graţiela, Săftoiu Adriana, senator Meleşcanu 
Teodor - Grupurile parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Dată fiind importanţa reală pe care o are apa 
este imperios necesară extinderea şi 
modernizarea reţelei de alimentare cu apă 
potabilă la standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Camerei Deputaţilor 
în limita prevăzută în bugetul pe anul 2008 

263. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1500 mii lei, 
pentru obiectiv de investiţii nou- introducere 
reţea de canalizare în comuna Poienarii 
Burchii, jud. Prahova. 
 
Autori: deputaţi Burlacu Cristian, Gavrilescu 
Graţiela, Săftoiu Adriana, senator Meleşcanu 
Teodor - Grupurile parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Este nevoie de realizarea a 12 km de reţea 
pentru racordarea tuturor gospodăriilor şi 
asigurarea unui nivel de trai decent. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Ministerulului 
Tursimului  

264. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea  de sume din Programul Dezvoltarea spatiului rural presupune şi 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural  

de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural , pentru urmatoarele 
obiective de investitii: 
 

• Construcţie bază sportivă în localitatea 
Mircesti cu suma de 800 mii lei; 

• Constructie stadion comunal tip II, sat 
Sinesti, comuna Sinesti, cu suma de 
600 mii  lei; 

• Construcţie bază sportivă in localitatea 
Butea, cu suma 576, 77 mii lei; 

• Construcţie sală de sport localitatea 
Răchiţeni, jud. Iaşi cu suma de 2000 
mii lei 

 
Autor: deputat Cristian Adomniţei – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

crearea unor facilităţi de petrecere a 
timpului liber, pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive sau alte evenimente.  
 
Sursa de finanţare 
O colectare mai bună a taxelor şi 
impozitelor la buget 

265. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Se propune finanţarea obiectivului 
„Construcţie sală de sport “ com. Urmeniş, 
jud. Bistriţa Năsăud, cu suma de 200 mii 
RON. 
Autor: deputat Ţintean Ioan – grupul 
parlamentar PNL 

- Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 

- Pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 

Sursa de finanţare: diminuarea bugetului 
Camerei Deputaţilor în limita prevăzută pe 
anul 2008 

266. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 

Se propune alocarea pentru judeţul Valcea   a 
sumelor necesare pentru următoarele Sumele sunt necesare pentru 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

obiective de investiţii: 
-  „Construirea unei baze sportive cu teren de 
fotbal şi pistă de atletism”, comuna Sirineasa,  
cu suma de  475 mii lei RON  
- Amenajare bază sportivă” comuna 
Muereasca,    cu suma de  520 mii lei RON 
- Alimentare cu apă”,  comuna Glăvile,    cu 
suma de  6.000 mii lei RON   
- Pod peste râul Topolog în punctul Balastiera 
Comanca – Corbii din Vale”,  comuna 
Nicolae Bălcescu,    cu suma de  5.600 mii lei 
RON   

- „Constructie baza sportiva”,  comuna 
Dragoesti,    cu suma de 25 mii lei RON    
- Construcţie pod B.A. peste pârâul Otăsău în 
punctul Moteşti”,  comuna Pietrari,    cu suma 
de 1.280 mii lei RON  

 

- „Canalizare pe  distanţă de 23,5 km Dealu 
Lăunele –Bădeni – Glodu”,  comuna Dănicei, 
cu suma de 5.200 mii lei RON   

- „Amenajare bază sportivă”,   comuna 
Grădiştea,    cu suma de 470  mii lei RON  7 

- „Construcţie pod în punctul Miu” comuna 
Mitrofani,    cu suma de 6 000 mii lei RON   

imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
Sursa de finantare  
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
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- „Bază sportivă tip II” comuna Mitrofani, 
cu suma de 6 000 mii lei RON  

- Construcţie pod peste râul Muereasca în 
punctul Gura Văii” , comuna Bujoreni,    cu 
suma de 300  mii lei RON 

- „Construcţie pod beton armat peste râul 
Bistriţa în satul Mănăileşti”,  comuna 
Frânceşti,    cu suma de1.500  mii lei RON 

- „Construcţie pod peste râul Lotru”,  satul 
Pascoia,  comuna Brezoi,    cu suma de 1.500  
mii lei RON 

- Construcţie bază sportivă”,  Orasul Băbeni, 
cu suma de 1.000  mii lei RON 

                     
Autori: deputat   Cristian Buican,           
senator Emilian Francu – Grupul 

parlamentar al PNL  
 

Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

267. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa”, comuna Ceplenita, 
satele Poiana Mărului si Buhalnita,   cu suma 

  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
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de 800 mii lei  RON 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

268. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Aductiune apa si canalizare”, Comuna 
Costuleni, cu suma de 32.000 mii lei  RON  
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  locuitorii 
acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 

269. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Canalizare” Comuna Harmanesti,  cu suma 
de 4.000 mii lei  RON  . 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este necesar 
introducerea canalizarii, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
: Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 

 

270. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI Pozitia 24, Judetul Iasi  

Inexistenţa unei baze sportive, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Construire baza sportiva”, sat 
Letcani Comuna Letcani,  cu suma de 
750 mii lei      RON. 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 

271. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Extindere aductiune apa ”,  Comuna Mosna,  
cu suma de 1.440 mii lei      RON. 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesara extinderea aductiunii de apa de 
care vor beneficia  locuitorii acesteia 

 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 

272. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Reabilitare si extindere retele 
de apa si canalizare”, Municipiul Paşcani,  
cu suma de 5.000 mii lei      RON. 
 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  locuitorii 
acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
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Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

273. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa”,  Comuna 
Plugari,  cu suma de 16.300 mii lei  
RON. 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL  

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
alimentare cu apa de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 

274. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa in sistem 
centralizat satele Breazu si Rediu”,  
Comuna Rediu,  cu suma de 4.000. mii lei  
RON 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL  

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesara alimentarea cu apa  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 

275. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI Pozitia 24, Judetul Iasi  

Inexistenţa unei baze sportive, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie baza sportiva ”, 
Comuna Siretel,  cu suma de 1.200 mii lei  
RON. 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL  

Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  

 

276. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Retea de canalizare cartier 
nou”, Oras Targu Frumos,  cu suma de 
40 mii lei    RON. 
 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL  

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesara extinderea retelei de canalizare 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 

 

277. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Canalizare” in satele 
Aroneanu, Dorobant si Sorogari, comuna 
Aroneanu,  cu suma de 700 mii lei  

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesara extinderea retelei de canalizare 

 
 
 
Sursa de finantare: 
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RON. 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL  

Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 

278. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Pozitia 24, Judetul Iasi  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie baza sportiva” 
Comuna Grajduri,  cu suma de 600 mii lei  
RON. 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu – Gupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesara construirea unei baze sportive 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
 
 

279. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Se propune alocarea pentru judeţul Bihor    a 
sumelor necesare pentru următoarele 
obiective de investiţii: 
 

- Realizare retea alimentare cu apa si 
canalizare pe teritoriul comunei Sarbiu 
cu suma de 11.250. mii lei  

- Reabiliatere retele cu apa,  in  comuna 
Nojorid, cu suma de 143,999 

- Retele de apa si canalizare, comuna 
Auseu, cu suma de 6.346, 964 mii lei  

- Constructie sala de sport in comuna  
Sarbi cu suma de 1.125 mii lei  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
Sursa de finantare  
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
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- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare cu 
apa si canalizare, in localitatea Vadu 
Crisului cu suma de 11.700 mii lei  

- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare cu 
apa si canalizare, in localitatea 
Pomezeu     cu suma de 7.200 mii lei 

- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare cu 
apa si canalizare, in localitatea Rieni  
cu suma de 8.800 mii lei  

- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare cu 
apa si canalizare, in localitatea Nucet  
cu suma de 5.500 mii lei 

- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare cu 
apa si canalizare, in localitatea 
Campani      cu suma de 7.700 mii lei 

- Canalizare comunala si statie de 
epurare, comuna Rosiori, satele 
Rosiori Vaida si Mihai Bravu,   cu 
suma de 5.200 mii lei 

 
Autor: deputat Lucia Varga – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile reunite ale PNL din camera 
Deputatilor   si Senat 
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280. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural. 

Poziţia 31, jud. Prahova: (anexa 5) 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
următoarele obiective:  

- Introducere canalizare  pe o lungime 
de 16 km, oraş Urlaţi– 2.500 mii lei 

- Canalizare comuna BERCENI - este 
nevoie de fonduri pentru S.F., P.T., 
executia lucrării- 2.500 mii lei 

- Extindere retea canalizare in satele 
BUCOV si PLEASA -- lungimea 
retelei ar fi de cca. 25 km – 1.000 mii 
lei 

- Introducere alimentare cu apa comuna 
PLOPU - lucrare in curs de executie; 
lucrarea consta in realizarea sistemului 
de alimentare cu apa in satele 
Galmeia, Plopu, Harsa si Nisipoasa; 
lungime retea: 25 km – 700 mii lei 

- S.F., P.T. CANALIZARE sat 
Dumbrava, com Dumbrava + este un 
proiect integrat privind infrastructura 
fizica de baza si conservarea 
mostenirii culturale, ce urmeaza a fi 
depus cnf.  GS - M322 - 220 mii lei 

- Extindere alimentare cu apa satele 
TARCULESTI, VALEA SEACA, 
DOBROTA – 300 mii lei 

- Construire retea alimentare cu apa  
comuna TATARU exista S.F. si P.T.; 
este nevoie de fonduri pentru executia 
lucrarii -1.000 mii lei 

Sumele sunt necesare pentru introducerea 
sau reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare 
pentru localităţile din judeţul Prahova.  
Sursa de finanţare: O mai bună colectare a 
taxelor şi impozitelor locale 
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- Construire canalizare comuna 
TATARU - - exista S.F.; este nevoie 
de fonduri pentru intocmirea 
proiectului tehnic si executia lucrarii – 
1.500 mii lei 

 
Autori: deputati : Adriana Săftoiu, Graţiela 
Gavrilescu, Cristian Burlacu, senator Teodor 
Meleşcanu - Grupurile Parlamentare PNL 
reunite 
 

281. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 31, jud.Prahova: 
Se propune suplimentarea sumei cu 1.500 mii 
lei, pentru următorul obiectiv: 

- CONSTRUIRE SALĂ 
POLIVALENTĂ IN SATUL 
BERCENI, comuna Berceni – 1.500 
mii lei 

 
Autori: deputati : Adriana Săftoiu, Graţiela 
Gavrilescu, Cristian Burlacu, senator Teodor 
Meleşcanu - Grupurile Parlamentare PNL 
reunite 
 
 
 

Această sumă este necesară construrii unei 
săli de sport pentru locuitorii comunei. 
Sursa de finanţare: o mai bună colectare a 
taxelor şi impozitelor locale. 

282. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Poziţia 17, jud. Dolj: 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
următoarele obiective:  

- alimentare cu apă loc. Bistret – 100 
mii lei 

Sumele sunt necesare pentru introducerea 
sau reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare 
pentru localităţile din judeţul Dolj. 
Sursă de finanţare: o mai buna colectare a 
taxelor locale 
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 - executie canalizare loc. Bistretu Nou –
210 mii lei 

- executie extindere alimentare cu apa 
loc. Bistretu Nou -163 mii lei 

- executie proiect extindere alimentare 
cu apa loc.  Plosca -100 mii lei 

- executie proiect canalizare loc. Plosca 
– 100 mii lei 

- apa si canalizare in doua sate: Goleni 
si Basarabi - Calafat- 10.000 lei 

- canalizare -7km, extindere apa-2km; 
loc Izvoare- 6000 mii lei 

- extindere apa, canalizare in satul D-l 
Tudor- 5km, com Izvoare- 4000 mii 
lei 

- alimentare cu apa-20 km, com Leu – 
18000 mii lei 

- cofinantare – canalizare loc. Perişor 
808 mii lei 

- alimentarea cu apă com Pleniţa – 5500 
mii lei 

- canalizare in sistem centralizat in 
comunaGiurgita – 5420 mii lei 

- canalizare si apa in satul Smardan + 
Ciuperceni Noi – 3000 mii lei 

- Extindere alimentare cu apa si 
canalizare in satele Rasnicu Oghian si 
Tiu – Studiu de fezabilitate, com 
Cernateşti – 70 mii lei 

- Extindere alimentare cu apa in satul 
Cernatesti  - 170 mii lei 
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- Canalizare loc Secuieşti – 100 mii lei 
 

Autori: deputaţi Mihai Voicu, Ionuţ Stroe – 
Grupul parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

283. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 350 mii lei 
pentru construcţie pod în loc Giurgiţa, jud 
Dolj 
 
Autori: deputaţi Mihai Voicu, Ionuţ Stroe – 
Grupul parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru executarea 
lucrărilor de construcţie a unui pod nou in 
loc Giurgiţa. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

284. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 32, jud. Satu Mare :  
Se propune suplimentarea sumei pentru 
următoarele obiective:  

- Extindere retele de canalizare in 
oraşul Ardud- Faza SF , PT , Lucrare 
in executie - 511.770 lei 

- Extindere retele de canalizare pe 
Tronsonul 3-4 prin finantare de la 
ADRNV prin POR, Faza SF, PT, 
Lucrare in curs de finantare, oraşul 
Ardud– 240 mii lei 

- Extinderea frontului de captare  si a 
retelelor  de alimentare  cu apa in 
zonele unde nu exista, Faza SF, PT 
,obtinuta finantarea pentru executie, 
oraşul Ardud- 269.130 lei 

- Alimentare cu apa Ardud Vii, SF 

Sumele sunt necesare pentru introducerea 
sau reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare 
pentru localităţile din judeţul Satu Mare. 
Sursa de finanţare: O mai bună colectare a 
taxelor şi impozitelor locale 
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intocmit – 850 mii lei 
- Alimentare cu apa Babta, com 

Bogdand, PT- proiect integrat – 320 
mii lei 

- Canalizare apa uzata si statie de 
epurare sat Babta, com Bogdand, SF- 
proiect integrat,  640 mii lei 

- Alimentarea cu apa a localitatilor 
Poiana Codrului, Iegheriste, Crucisor, 
reabilitarea conductei de aductiune 
Iegheriste-Poiana Codrului, comuna 
Crucisor,  suma necesară cofinanţării - 
224.704 lei 

- Extinderea retelei de apa in comuna 
Crucisor - 1.151.828 lei 

- Extinderea retelelor de alimentare cu 
apa in localitatile Doba, Boghis si 
Paulian, com Doba – 1.100 mii lei 

- Alimentare cu apa a com Santău – 
2.068 mii lei 

- Execuţia lucrărilor de canalizare a 
com Santău - 4.951 mii lei 

- Finalizarea lucrărilor de execuţie a 
alimentării cu apa a comunei Vama - 
Proiect finantat de Guvern prin 
Ordonanta 7/2006- 631 mii lei 

 
Autor: deputat Viorel Buda – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
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285. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 32, jud. Satu Mare: 
Se propune suplimentarea sumei, pentru 
următoarele obiective: 

- Pod peste râul Talna Mica, loc Vama 
– 550 mii lei 

- Construirea a şase podeţe in satul 
Târsolţ – 240 mii lei 

 
Autor: deputat Viorel Buda – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 
 

Această sumă este necesară construrii unor 
terenuri de sport pentru locuitorii 
localităţilor din jud Satu Mare. 
Sursa de finanţare: o mai bună colectare a 
taxelor şi impozitelor locale. 

286. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea prin Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural a unor sume pentru 
următoarele obiective de investiţii: 
 
* Suma de 700 mii lei pentru finalizare 
construcţie Bază sportivă multifunctională tip 
II, Scorţaru Nou,  Jud. Brăila;  
 * suma de 740 mii lei pentru construcţia unui   
stadion comuna Galbenu, jud. Brăila;   
* Suma de 350 mii lei pentru construcţia unui  
stadion comunal tip I, comuna Ciocile, jud. 
Brăila.  
 
Autor: deputat Diana Tuşa – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare PNL ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Inexistenţa unor baze sportive în localităţile 
respective;-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
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287. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 2200 mii lei  
pentru lucrări de modernizare la obiective de 
poduri şi podeţe în sat Spiru Haret, comuna 
Berteştii de Jos, Jud. Brăila. 
 
Autor: deputat Diana Tuşa – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare PNL ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Susţinerea acestor investiţii este necesară 
pentru dezvoltarea infrastructurii în spaţiul 
rural. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

288. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Art. 4, alin. e) – Legea bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 
Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru proiectul “Alimentare cu apa potabila 
in localitatile Ghermanesti si Rasesti”,  com. 
Dranceni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate.  

289. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 485 mii lei 
pentru proiectul “Amenajare Baza sportiva  
”sat Ghermanesti,  com. Dranceni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

290. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 2.800 mii lei 
pentru proiectul “Alimentare cu apa si 
amenajare de poduri si podete in localitatile 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
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Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Stanilesti, Budu Cantemir, Bogdana Voloseni, 
Chersacosu, Saratu si Poganesti, comuna 
Stanilesti, judetul Vaslui”   
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

291. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 617 mii lei 
pentru proiectul “Realizare baza sportiva cu 
teren de fotbal omologat tip I ”  comuna 
Stanilesti, jud. Vaslui  
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

292. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 2.859 mii  lei 
pentru proiectul “Amenajare poduri si podete 
in localitatea Suletea si alimentare cu apa in 
localitatile Jigalia si Rascani ” com. Suletea, 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

293. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 720 mii lei 
pentru proiectul “Aductiune cu apa in satele 
Horoiata, Hupca, Untesti, Ulea si Bogdanesti 
” com. Bogdanesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 
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294. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 890 mii lei 
pentru proiectul “Poduri in constructie in 
satele Visinari, Corlatesti si Bogdanesti”  
com. Bogdanesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

295. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.130 mii lei 
pentru proiectul “Alimentare cu apa in satele 
Dodesti si Urdesti si construirea de poduri si 
podete in comuna Dodesti”, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

296. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru proiectul  „Realizarea retelei de 
alimentare cu apa potabila din satul 
Buhaesti”,  com. Vulturesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

297. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 655 mii lei 
pentru proiectul “Baza sportive cu teren de 
handbal omologabil tip II”, com. Vulturesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 
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Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

298. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 581 mii lei 
pentru proiectul “ Construire Baza sportive in 
localitatea Rafaila ”  com. Rafaila, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 
 

299. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.359 mii lei 
pentru proiectul “ Alimentare cu apa si pod 
beton peste paraul Sacovat, comuna 
Todiresti”, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
  

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

300. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 483 mii  lei 
pentru proiectul “Baza sportive in localitatea 
Todiresti ”  com. Todiresti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

301. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru proiectul “Extinderea retelei de 
aductiune apa”  com. Vetrisoaia, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 
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302. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 525 mii lei 
pentru proiectul “ Baza sportiva ”  com. 
Vetrisoaia, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

303. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 3.500 mii lei 
pentru proiectul “ Poduri, podete, punti 
pietonale” com. Vetrisoaia, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

304. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 342 mii lei 
pentru proiectul “Modernizare baza sport si 
agrement  ”, oras Murgeni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

305. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 817 mii lei 
pentru proiectul “Alimentare cu apa satele 
Schineni si Sarateni ”, oras Murgeni, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

306. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 

Se propune alocarea sumei de 210 mii  lei 
pentru proiectul “ Poduri si podete casetate 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Schineni si Sarateni”, oras Murgeni, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

307. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 330 mii  lei 
pentru proiectul “ Alimentare cu apa sat 
Floreni ” , oras Murgeni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

308. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 704 mii lei 
pentru proiectul “ Alimentare cu apa Blagesti 
”, com. Blagesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

309. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru proiectul “Alimentare cu apa si 
amenajare poduri si podete in satele Iana, 
Halaresti si Vadurile” , com. Iana, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

310. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 924 mii lei 
pentru proiectul “ Alimentare cu apa in 
localitatile Balteni si Balteni Deal si 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
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Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

amenajare poduri si podete in localitatile 
Balteni Deal  si Chetresti”, com. Balteni, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

311. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru proiectul ”Constructie 2 poduri si 
aductiune de apa” ,  com. Bacesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 
 

312. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 4.000 mii lei 
pentru proiectul ”Aductiune cu apa si 
canalizare” ,  com. Cozmesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

313. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 970 mii lei 
pentru proiectul „Alimentare cu apa a 
localitatilor Arsura si Pihnesti” ,  com. 
Arsura, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

314. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 

Se propune alocarea sumei de 510 mii lei 
pentru proiectul „Amenajare baza sportive in 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

loc. Arsura”  ,  com. Arsura, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

315. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 769 mii lei 
pentru proiectul „Poduri, punti pietonale si 
podete in com. Berezeni” , jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian - Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii de 
viaţă civilizate. 

316. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Art. 4, alin. e) -  
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 
Se propune finanţarea din suma prevăzută a 
obiectivului „Apă şi canalizare”, com. 
Grădina cu suma de 400 mii ron, jud. 
Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 
Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu -
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

Finanţarea obiectivului este esenţială pentru 
dezvoltarea comunităţii locale respective. 

317. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevăzută a 
obiectivului „Construire baza sportivă cu 
teren de fotbal tip 1”, com. Istria cu suma de 
600 mii ron, , jud. Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 

Finanţarea obiectivului este esenţială pentru 
dezvoltarea comunităţii locale respective. 
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Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu -
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

318. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 600 mii ron din 
suma prevăzută pentru finanţarea obiectivului 
„Bază sportivă”, comuna Seimeni, jud. 
Constanţa.  
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 
Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu -
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

Finanţarea obiectivului este esenţială pentru 
dezvoltarea comunităţii locale respective. 

319. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 100 mii ron  
din suma prevăzută pentru finanţarea 
obiectivului „Proiect pod Mioriţa”, comuna 
Ciobanu, , jud. Constanţa.  
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 
Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu -
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

Finanţarea obiectivului este esenţială pentru 
dezvoltarea comunităţii locale respective. 

320. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 12.000 mii ron  
din suma prevăzută pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apă şi canalizare 
menajeră în localităţile Stupina, Gălbiori, 
Crucea”, comuna Crucea, , jud. Constanţa.  
 
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 
Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu -
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Finanţarea obiectivului este esenţială pentru 
dezvoltarea comunităţii locale respective. 
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321. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 600 mii ron din 
suma prevăzută pentru finanţarea obiectivului 
„Bază sportivă cu teren fotbal tip I”, comuna 
Crucea,, jud. Constanţa.  
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 
Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu -
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

Finanţarea obiectivului este esenţială pentru 
dezvoltarea comunităţii locale respective. 

322. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 5000 mii ron 
din suma prevăzută pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere reţea de apă potabilă 
şi canalizare”, comuna Cuza-Vodă, , jud. 
Constanţa.  
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 
Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu -
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

Finanţarea obiectivului este esenţială pentru 
dezvoltarea comunităţii locale respective. 

323. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 545.835,33 lei 
pentru finalizarea lucrărilor privind 
modernizarea bazei sportive din comuma 
Osica de Sus, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
Investiţia de află în curs de derulare. Suma 
solicitată reprezintă valoarea rămasă de 
decontat (inclusiv TVA) 
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Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

324. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 800.000 lei 
pentru finalizarea construcţiei bazei sportive 
din comuma Mihaeşti, judeţul Olt 
 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

325. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 70.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de reparaţii 
capitale privind alimentarea cu apă în satul 
Falcoeni, comuna Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesară finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
alimentare cu apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

326. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 284.172 lei 
pentru extinderea reţelei de canalizare şi 
alimentare cu apă în comuna Potcoava, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi este necesară 
extinderea reţelei de canalizare şi alimentare 
cu apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

327. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 522.100 lei 
pentru reabilitarea bazei sportive din comuna 
Potcoava, judeţul Olt.  
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive adecvate, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Aceasta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
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Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

328. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru construirea unei baze sportive în 
comuna Izvoarele, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

329. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de  1.200.000 lei 
pentru extinderea sistemului de alimentare cu 
apă potabilă din comuma Mihaeşti, judeţul 
Olt. 
 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesară extinderea reţelei de alimentare cu 
apă potabilă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

330. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru  finalizarea lucrărilor de canalizare în 
comuma Mihaeşti, judeţul Olt 
 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi este necesară 
extinderea reţelei de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

331. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.700.000 lei  
pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesară reabilitarea reţelei de alimentare cu 
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Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

sistemului de alimentare cu apă în comuma 
Stoicăneşti, judeţul Olt 
 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

332. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 32.000.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de alimentare cu 
apă în satul Alimănăşti, comuna Izvoarele, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Lucrare a fost începută în anul 1998 şi nu a 
fost finalizată nici în prezent.  
Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesară finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
alimentare cu apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

333. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de alimentarea cu 
apă potabilă în comuna Bobiceşti , judeţul 
Olt. 
 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Investiţia este finanţată prin OG 7/2006. 
Suma solicitată reprezintă ultima tranşă de 
plată neachitată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

334. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de alimentare cu 
apă şi canalizare menajeră în comuna 
Giurvărăşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi este necesară 
introducerea reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

335. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 800.000 lei Pentru deplasarea mai rapidă şi în condiţii 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a 
podului peste pârâul Bîrlui în satul Bechet, 
comuma Bobiceşti, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL  

de siguranţă a localnicilor, este necesară 
modernizarea podului peste pârâul Bîrlui 
din satul Bechet. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

336. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru construcţia podului peste râul Oltet în 
satul Bodeşti, comuna Alunu, judeţul Vâlcea. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Investiţia a fost finanţată prin F.R.D.S. 
Lucrarea este finalizată în procent de 90%. 
Suma solicitată reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

337. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.292.569 lei 
pentru modernizării sistemului de alimentare 
cu apă în comuna Alunu, judeţul Valcea. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Investiţia a fost finanţată prin OG 7/2006. 
Lucrarea a fost finalizată. Suma solicitată 
reprezintă diferenţa care trebuie alocată de 
la Guvernul României 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

338. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 253.292 lei 
pentru construcţia bazei sportive 
multifuncţionale modet tip II în comuna 
Alunu, judeţul Vâlcea 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual. 
Suma reprezintă valoarea cofinanţării pe 
care trebuie să o acopere Consiliul Local 
 
Sursa de finanţare: 



 
 

 

125 

Alocare din suma prevăzută 
 

339. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de  2.500.000 lei 
pentru reabilitarea reţelei de canalizarea 
pluvială în oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul 
Olt 
 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesară reabilitarea reţelei de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

340. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 119.000 lei 
pentru amenajarea şanţurilor de scurgere a 
apelor pluviale în comuna Potcoava, judeţul 
Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesară amenajarea şanţurilor de scurgere 
a apelor pluviale 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

341. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 3.684.520 lei 
pentru înfiinţarea reţelei publice de apă şi 
canalizare în comuna Orlea, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesară finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
alimentare cu apă si canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

342. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Prahova, pentru obiectivul 
„Studii de fezabilitate pentru trei poduri peste 
DN1 (la intersecţia DN1 cu str. Înfrăţirii,  la 
intersecţia DN1 cu  str. „9 mai”, la intersecţia 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii 
deosebit de importante pentru locuitorii 
oraşului. 
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DN1 cu DJ 370 (spre Floreşti), oraşul Băicoi, 
cu suma de 120.000 mii lei 
 
Autori: Deputaţi: Graţiela Gavrilescu, Cristian 
Burlacu,  Adriana Săftoiu, senator Teodor 
Meleşcanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare a 
taxelor şi impozitelor la bugetul de stat 

343. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Poduri, podeţe (în Bordenii Mari: 
1 pod şi 2 podeţe, în Scorţeni: 2 podeţe şi 6 
punţi pietonale, în Mislea; 1 podeţ şi 6 punţi 
pietonale), com. Scorţeni, cu suma de 800.000 
mii lei 
 
Autori: Deputaţi: Graţiela Gavrilescu, Cristian 
Burlacu,  Adriana Săftoiu, senator Teodor 
Meleşcanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii 
deosebit de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare:   
Fonduri de rezervă la dispoziţia Guvernului 

344. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Reabilitare reţele de alimentare cu 
apă în Filipeştii de Pădure, sat Diteşti, sat 
Miner (10 km), com. Filipeştii de Pădure, cu 
suma de 1.000.000 mii lei. 
 
Autori: Deputaţi: Graţiela Gavrilescu, Cristian 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui  important obiectiv de 
investiţii pentru locuitorii comunei. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
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Burlacu,  Adriana Săftoiu, senator Teodor 
Meleşcanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

345. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Introducere reţea canalizare în 
satul Filipeştii de Pădure (6 km), com. 
Filipeştii de Pădure, cu 1.500.000 mii lei 
 
Autori: Deputaţi: Graţiela Gavrilescu, Cristian 
Burlacu,  Adriana Săftoiu, senator Teodor 
Meleşcanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui  important obiectiv de 
investiţii pentru locuitorii comunei. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

346. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 7.000.000 lei pentru 
reabilitarea bazei sportive din com. Ileanda, 
jud. Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
Sursa de finantare: 
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Alocare din suma prevazuta  
347. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 773.000 lei pentru 
finalizarea lucrărilor la podul peste Valea 
Sarmas, mun. Zalau, Judeţul Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor, 
este necesară reabilitarea podurilor şi 
podeţelor din localitatea menţionată 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 
 

348. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 2.238.000 lei pentru 
finalizarea lucrărilor la podul peste Valea 
Mitii, mun. Zalau Judeţul Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor, 
este necesară reabilitarea podurilor şi 
podeţelor din localitatea menţionată 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 
 

349. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 1.579.000 lei pentru 
finalizarea lucrărilor la podul peste santul de 
garda D-va Nord, mun. Zalau, Judeţul Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor, 
este necesară reabilitarea podurilor şi 
podeţelor din localitatea menţionată 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

350. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de  40.000.000  lei 
pentru introducerea sistemului de apa si 
canalizare în com. Buciumi, Judeţul Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

In prezent este demarata procedura de 
refacere a studiului de fezabilitate. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  locuitorii 
acesteia 
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Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  

351. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 1.080.000 lei pentru 
constructia la podurilor peste Valea Agrijului 
si Paraul Lupulet, in satele Buciumi si Bodia, 
com. Buciumi, Judeţul Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor 
si pentru impiedicarea inundarea zonei 
centrale a satului Buciumi, este necesară 
constructia podurilor din localitatea 
menţionată 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  

352. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de  250.000  lei 
pentru introducerea alimentarea cu apa a  
com. Benesat, Judeţul Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesara alimentarea cu apa  
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

353. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de  2.293.338,25  
lei pentru realizarea unei pasarele pietonale cu 
posibilitate de tranzit auto 1,5 t peste raul 
Somes în com. Ileanda, Judeţul Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor 
este necesară constructia pasarelei din 
localitatea menţionată 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

354. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de  100.000  lei 
pentru introducerea sistemului de canalizare 
în com. Cizer, Judeţul Sălaj 
 
Autori: deputat PNL Mirel Taloş 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  locuitorii 
acesteia 
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Grupurile Parlamentare reunite ale PNL Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

355. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevazută a 
obiectivului : « Extindere canalizare şi 
construire Staţie de epurare «  a Comunei 
Bala, jud. Mehedinţi, cu suma de 2100 mii lei. 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

356. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute cu 
suma de 1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului : « Reabilitare şi extindere 
alimentare cu apă » Comuna Bala, jud. 
Mehedinţi 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
 

357. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din  suma  prevazută  
pentru realizarea obiectivului : « Construirea 
unei baze sportive – multifunctionale »  ,  
Comuna Bala, jud. Mehedinţi - suma de 600 
mii lei 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Inexistenţa unor baze sportive moderne în 
localităţile menţionate; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
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358. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevazută a 
obiectivului :  « Alimentare cu apa la Sodol » 
Comuna Balta, jud. Mehedinţi, cu suma de 50 
mii lei. 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

359. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevazută a 
obiectivului : «  Costruire bază sportivă – 
multifuncţională » , Comuna Salcia, jud. 
Mehedinţi, cu suma de 570 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Inexistenţa unor baze sportive moderne în 
localităţile menţionate; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

360. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevăzută  
pentru realizarea obictivului : « Alimentare cu 
apa «  Comuna Dumbrava, sat Albuleşti, Jud. 
Mehedinţi - suma de 390 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 

361. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 

 Se propune finanţarea din suma prevazută a 
obiectivului : „ Construire bază sportivă – 
multifuncţională” , Comuna Obârşia de 
Câmp, jud. Mehedinţi, cu suma de 570 mii lei 

Inexistenţa unor baze sportive moderne în 
localităţile menţionate; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
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unor baze sportive din spaţiul rural 
 

 
Autori:  deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

362. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevăzută 
pentru realizarea obiectivului : « Alimentare 
cu apă a satelor Batotii, Tismana » Comuna 
Devesel, jud. Mehedinţi -  suma de 2631 mii 
lei 
 
Autori:  deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
 

363. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

 
Se propune finanţarea din suma prevazută a 
obiectivului : «  Construcţie şi amenajare 
Stadion comunal «  Comuna Devesel, jud. 
Mehedinţi, cu suma de 525 mii lei 
 
Autori:  deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Inexistenţa unor baze sportive moderne în 
localităţile menţionate; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 
 

364. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevăzută a 
obiectivului : “ Extindere alimetare cu 
apă,canalizare şi staţie epurare pentru satele 
Batotii-Tismana şi Devesel-Scapău” a 
comunei Devesel, jud. Mehedinţi -  cu suma 
de 10 750 mii lei 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
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Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

necesară de apă la standarde de calitate. 
 
 

365. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevazută a 
obiectivului:”Executarea  unui podeţ în sat 
Prejna” , Comuna Balta,jud Mehedinţi cu 
suma de 75 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

 

366. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

 
Se propune suplimentarea sumei prevazute cu 
suma de 1500 mii lei pentru obiectivul* 
Poduri şi podeţe*  , în satele Dobra si 
Gvardinita , Comuna Balacita, jud. Mehedinţi. 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
 
 

367. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevazută a 
obiectivului:”Construirea unei săli de sport” , 
Comuna Dubova,jud. Mehedinţi cu suma de 
600 mii lei 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Inexistenţa unor baze sportive moderne în 
localităţile menţionate; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
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368. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevazută a 
obiectivului:”Reabilitare staţie de apă” , 
Comuna Dubova, jud. Mehedinţi cu suma de 
300 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

369. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune finanţarea din suma prevazută a 
obiectivului:”Alimentare cu apă”  şi  realizare 
a şase podeţe tubulare DC 94, sat 
Almăjel,Comuna Vlădaia ,jud. Mehedinţi cu 
suma de 2000 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

370. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Alba, municipiul Aiud a sumei de 
626,442 mii lei, pentru următorul obiectiv: 
 

- Construire Baza sportivă „Aiudel” 
 
Autori: Deputat PNL Teodor Atanasiu 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Inexistenţa unei baze sportive moderne; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

371. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea din  suma prevăzută  la Inexistenţa unor baze sportive moderne în 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Alba a sumei de 129299,36  mii lei 
pentru următoarele  obiective:  
 

- proiect Baza Sportiva, comuna 
Bucerdea Granoasa , jud. Alba –– 
796,090 mii lei 

- canalizare, reparatii drumuri, comuna 
Bucerdea Granoasa , jud. Alba – 150 
mii lei 

- Canalizare şi staţie epurare Săliştea 
Deal, Jud. Alba – 35 mii lei 

- Alimentare cu apa si canalizare, 
comuna Ramet, jud. Alba  - 12900 mii 
lei 

- Reţea canalizare  menajeră şi staţie de 
epurare  a localităţilor Cricău, Craiva, 
comuna Cricău, jud. Alba  – 1700 mii 
lei 

- Construire bază  sportivă în comuna 
Cricău, Jud Alba –250 mii lei 

- extindere reţele pubice de apă uzată în 
localitatea Daia Română, jud. Alba  – 
2.113,590 mii lei  

- reţele de distribuţie apă potabilă în 
localitatea Daia Română , jud. Alba – 
4.912,93 mii lei 

- Proiect integrat de alimentare cu apă, 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, comuna Livezile, jud. Alba – 
500 mii lei 

localităţile menţionate; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
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- Finalizarea lucrărilor la obiectivul 
,,Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare comuna Şugag”  - 600 mii lei 

- Alimentare cu apă potabilă loc. Iclod ş 
Panade, comuna Sicel, jud. Alba – 
2400 mii lei 

- Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie 
de epurare pentru satele Sincel şi 
Iclod, Comuna Sincel, Jud. Alba – 
8993  mii lei 

- Construcţie bază sportivă comuna 
Sincel, Jud. Alba – 615 mii lei 

- Realizare reţea de distribuţie apă şi 
staţie de clorinare, comuna Unirea, 
jud. Alba – 76247 mii lei 

- Realizare reţea canalizare şi staţie de 
epurare, comuna Unirea. Jud. Alba – 
8823 mii lei 

- Canalizare ape uzate menajere şi staţii 
de epurare în localităţile Galda de Jos, 
Mesentea şi Oiejdea, Comuna Galda 
de Jos, Jud. Alba – 1095 mii lei 

- Extindere Canalizare ape uzate 
menajere Galda de Jos, Mesentea şi 
Oiejdea, Comuna Galda de Jos, Jud. 
Alba –1700 mii lei 

- Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în localitatea Benic, comuna 
Galda de Jos, jud. Alba – 745 mii lei 

- Alimentare cu apă în  localitatea 
Benic, comuna Galda de Jos, jude. 
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Alba – 3978,75 mii lei 
- Modernizare bază sporivă din 

localitatea Galda de Jos, comuna 
Galda de Jos, jud. Alba – 745 mii lei 

 
Autori: Deputat PNL Teodor Atanasiu 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

372. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Alba a sumei de 8210,471  mii lei 
pentru următoarele  obiective:  

- Retea canalizare periurbană, oraş 
Cugir, Jud. Alba – 588,521 mii lei 

- Retea apă şi branşamente Vinerea, 
Oraş Cugir, Jud. Alba – 1614,211 mii 
lei 

- Reţea canalizare menajeră şi staţie de 
epurare Vinerea – 4157,739 mii lei 

- Reţea canalizare Str. Moţilor, oraş 
Câmpeni, Jud. Alba – 1850 mii lei 

 
Autori: Deputat PNL Teodor Atanasiu 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
direct de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

373. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Giurgiu a sumei de 1400 mii lei pentru 
obiectivul:  
 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
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 - realizarea reţelei de alimentare cu apă, 
comuna Bolintin Deal,  Mihai Vodă, judeţul 
Giurgiu. 
 
  Autori: deputat PNL Dan Păsat, 
  Grupurile Parlamentare ale PNL 
  din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

374. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 19, jud. Giurgiu 
 
Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Giurgiu, comuna Săbăreni, a sumei de  
90  mii lei, pentru următorul obiectiv: 
- Baza sportiva multifuncţională. 
 
  Autori:  deputat PNL Dan Păsat, 
  Grupurile Parlamentare ale PNL 
  din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
 
Inexistenţa unei baze sportive în comună; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

375. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Giurgiu, comuna Grădinari, a sumei 
de  1050  mii lei, pentru următorul obiectiv: 
 
 

- cofinanţarea proiectului de construcţie 
stadion comunal  - 1050 mii lei.   

 
  Autori: deputat PNL Dan Păsat, 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
Inexistenţa unei baze sportive în comună; 
-pentru organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
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  Grupurile Parlamentare ale PNL 
  din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
 

376. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman pentru obiectivul 
Alimentare cu apa, comuna Băbăiţa,  a sumei 
de 911,412 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui  important obiectiv de 
investiţii pentru locuitorii comunei. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

377. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman a sumei de 2204,44   mii 
lei pentru următoarele obiective :  
- Baza sportiva model Tip I stadion comunal, 
comuna Botoroaga,   - 201,440 mii lei 
 
- Sistem centralizat de alimentare cu apa si 
sistem centralizat de evacuare ape uzate 
menajere, comuna Botoroaga,   - 2.000 mii lei 
 
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
 
 



 
 

 

140 

Camera Deputaţilor şi Senat   
 

378. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul 
Teleorman pentru obiectivul Proiect de 
alimentare cu apă, comuna Bragadiru, judeţul 
Teleorman,   a sumei de 1.101 mii lei 
 
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

379. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Bujoru, a sumei 
de  2582  mii lei, pentru următoarele 
obiective : 
 
- obiectivul Baza sportiva Model I stadion 
comunal comuna Bujoru, judeţul Teleorman, - 
782 mii lei  
- Proiect de alimentare cu apă, si Proiect 
Sistem centralizat de canalizare ape uzate,  - 
1.800 mii lei  
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii 
deosebit de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 



 
 

 

141 

Camera Deputaţilor şi Senat 
380. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Buzescu, a sumei 
de  2453,728  mii lei pentru următoarele 
obiective : 
 

- Sistem centralizat de alimentare cu 
apa si sistem centralizat de evacuare 
ape uzate menajere, - 2.188,728 mii lei

- Baza sportiva Model I stadion 
comunal,  - 265 mii lei  

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

381. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Ciolăneşti,  a 
sumei de 2.197,86 mii lei pentru următorul 
obiectiv: 
 
- Infiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare 
în satele Ciolăneşti deal şi Ciolăneşti Vale 
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 

382. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea din  suma prevăzută  la Pentru asigurarea fondurilor necesare 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman pentru obiectivul Sistem 
centralizat de alimentare cu apa si sistem 
centralizat de canalizare menajeră, comuna 
Conţeşti,   a sumei de 2.100 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

383. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Dracea, a sumei 
de 3158,343,  pentru următoarele obiective : 

- Sistem centralizat de alimentare cu 
apa si sistem centralizat de canalizare 
menajeră -  3.000 mii lei 

- Stadion comunal  - 158,343 mii lei  
 
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 

384. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Frăsinet, a sumei 
de  2.100  mii lei pentru următorul obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de alimentare cu 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  



 
 

 

143 

apă şi sistem centralizat de canalizare 
apă uzată menajeră 

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

385. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Galateni, a sumei 
de 2530,333 mii lei pentru următoarele 
obiective : 
 

- Pod sat Galateni – 293,333 mii lei 
- Bază sportivă multifuncţională – 237 

mii lei 
- Alimentare cu apă şi canalizare – 

2.000 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii. 
 
 
 
 
 

386. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Lisa, a sumei de 
3095,738 mii lei pentru următoarele 
obiective : 

- Bază sportivă multifuncţională model 
tip I – 309,280 mii lei 

- Sistem centralizat de canalizare ape şi 

 
Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
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ape uzate menajere în satele Lisa şi 
Vânători – 2.786,458 mii lei 

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 

387. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Mereni, a sumei 
de 2368,96 mii lei pentru următoarele 
obiective : 

- Bază sportivă multifuncţională model 
tip I  în localitatea Mereni – 268,96 
mii lei 

- Sistem centralizat de canalizare ape şi 
ape uzate menajere  – 2.100 mii lei 

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

388. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Nasturelu, a 
sumei de  2.100 mii lei pentru următorul 
obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de canalizare ape şi 
ape uzate menajere   

 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
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Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 

389. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Necşeşti, a sumei 
de 1.650 mii lei pentru următorul obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de canalizare ape şi 
ape uzate menajere   

 
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

390. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Peretu, a sumei 
de  2.100 mii lei pentru următorul obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de canalizare ape şi 
ape uzate menajere   

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

391. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea din  suma prevăzută  la Pentru asigurarea fondurilor necesare 
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REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Pietroşani, a 
sumei de  2189,04  mii lei pentru următoarele 
obiective : 

- Bază sportivă multifuncţională – 
177,240 mii lei 

- Extindere şi modernizare reţea de 
alimentare cu apă şi sistem centralizat 
de canalizare ape şi ape uzate 
menajere  – 2.011,800 mii lei 

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

392. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Pietroşani,  a 
sumei de 1654  mii lei pentru următoarele 
obiective : 

- Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare – 896 mii lei 

- Alimentare apă potabilă în sistem 
centralizat – 758 mii lei 

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 

393. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
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Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

judeţul Teleorman, comuna Sfintesti, a sumei 
de 2.100  mii lei pentru următorul obiectiv: 

- Sistem centralizat de alimentare cu 
apă şi sistem centralizat de canalizare 
apă uzată menajeră 

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 

394. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Smârdioasa, a 
sumei de 2.100  mii lei pentru următorul 
obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de alimentare cu 
apă şi sistem centralizat de canalizare 
apă uzată menajeră 

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 

395. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul judeţul Teleorman, comuna Tătăreşti 
de Sus, a sumei de  2.500  mii lei pentru 
următorul obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de alimentare cu 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
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apă şi sistem centralizat de canalizare 
apă uzată menajeră 

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 

396. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul Teleorman, comuna Traian, a sumei 
de  2082,5 mii lei,  pentru următoarele 
obiective : 

- Sistem centralizat de alimentare cu 
apa si sistem centralizat de canalizare 
apă uzată menajeră -  1.775 mii lei 

- Stadion comunal  - 307,5 mii lei  
 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 
PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
 

397. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea din  suma prevăzută  la 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, art.4, lit e, pentru 
judeţul judeţul Teleorman, comuna Vârtoape, 
a sumei de  2.100  mii lei pentru următorul 
obiectiv: 

- Sistem centralizat de alimentare cu 
apă şi sistem centralizat de canalizare 
apă uzată menajeră 

 
Autori: deputat PNL Marin Almăjanu, deputat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales îm mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  cantitatea 



 
 

 

149 

PNL George Dumitrică,senator PNL Romeo 
Nicoară - Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

necesară de apă la standarde de calitate. 
 

398. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 1400000 lei 
pentru construcţie sală de sport în comuna 
Platoneşti, judeţul Ialomiţa. 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei săli de sport, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  
(jocuri de sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 
 

399. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 1100000 lei 
pentru introducerea sistemului de canalizare 
în comuna Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa. 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora  
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  locuitorii 
acesteia. 
 
 

400. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 110000 lei 
pentru construcţie podeţe în comuna Gura 
Ialomiţei, judeţul Ialomiţa. 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru a asigura accesul locuitorilor pe 
întreg teritoriul localităţii, este necesară 
construcţia şi reabilitarea  podurilor şi 
podeţelor. 
 
 

401. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 3000000  lei 
pentru introducerea sistemului de canalizare – 
proiect integrat in comunele  Mihail 
Kogălniceanu, Gura ialomiţei şi Giurgeni, 
judeţul Ialomiţa. 
 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  locuitorii 
acesteia. 
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Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

 

402. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 1150000 lei 
pentru introducerea sistemului de canalizare 
in comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  locuitorii 
acesteia. 
 

403. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 400000 lei 
pentru înfiinţare stadion comunal tip I din 
comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Acesta urmează să asigure beneficiarilor 
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc. 
 

404. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 850000  lei 
pentru construcţie bază sportivă 
multifuncţională din  comuna Ion Roată, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  
(jocuri de sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 

405. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 79000 lei 
pentru  introducere reţele de canalizare, in  
comuna Ion Roată, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 

406. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 

Se propune alocarea  sumei de 100000  lei 
pentru  extindere alimentare cu apă in  
comuna Ion Roată, judeţul Ialomiţa. 
 

În perioada 2005-2008, s-au alocat sume 
consistente pentru infrastructura locală – 
alimentare cu apă, canalizare, drumuri 
locale. Astfel, este necesar continuarea 
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unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

finanţării reabilitării reţelelor cu apă. 
 

407. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 286.000 lei 
pentru  Extinderea şi reabilitarea sistemelor 
de apă şi canalizare din munic.Urziceni, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

În perioada 2005-2008, s-au alocat sume 
consistente pentru infrastructura locală – 
alimentare cu apă, canalizare, drumuri 
locale. Astfel, este necesar continuarea 
finanţării reabilitării reţelelor cu apă. 
 
 

408. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 1.858.500 lei 
pentru modernizarea reţelelor de canalizare 
din municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Este necesară  introducerea sistemului de 
canalizare pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă  civilizate. 
 

409. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 612840  lei 
pentru realizarea unei baze sportive cu teren 
de fotbal omologabil tip 1 din comuna 
Armăşeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  
(jocuri de sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 
 
 

410. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 1500000 lei 
pentru  introducere canalizare, oraş Tăndărei, 
judeţul Ialomiţa 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesare 
introducerea sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare.  
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411. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 2000000 lei 
pentru  demararea lucrărilor de extindere a 
reţelei de apă din Municipiul Feteşti, judeţul 
Ialomiţa.  
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

În perioada 2005-2008, s-au alocat sume 
consistente pentru infrastructura locală – 
alimentare cu apă, canalizare, drumuri 
locale. Astfel, este necesar continuarea 
finanţării reabilitării reţelelor cu apă. 
Dat fiind importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea unui 
sistem de alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor   
 

412. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea  sumei de 100.000 lei 
pentru demarara lucrărilor de înfiinţare bază 
sportivă multifuncţională Tip 2 din comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.  
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei baze sportive deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în echipă  
(jocuri de sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 

413. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 04 

Bazin înot municipiul Lugoj 
 
Autor: deputat Sorin Stragea – Grupul 
parlamentar PSD 

Dosar depus la Guvern 

414. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 04 

Sală de Sport comuna Coştei, Timiş 
 
Autor: deputat Sorin Stragea – Grupul 
parlamentar PSD 

Dosar 1286 / 2008 

415. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 04 

Sală de sport comuna Găvojdia, Timiş 
 
Autor: deputat Sorin Stragea – Grupul 
parlamentar PSD 

Dosar depus 

416. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 

Sală de sport comuna Fârdea, Timiş 
 

Dosar depus 
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Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 04 

Autor: deputat Sorin Stragea – Grupul 
parlamentar PSD 

417. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 04 

Construcţie 110 locuinţe sociale Lugoj 
 
Autor: deputat Sorin Stragea – Grupul 
parlamentar PSD 

Dosar depus 

418. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI 
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / 
alin. 04 

Construcţie 40 locuinţe sociale Lugoj 
 
Autor: deputat Sorin Stragea – Grupul 
parlamentar PSD 

Dosar depus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

419. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢE 
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Anexa nr.3/15 
 

 
Se propune alocarea sumei de 3.500 mii lei 
pentru următoarele localităţi: 
 
1. Alimentare cu apa sat Cucuteni, comuna 
Motaieni 
Valoare – 500 mii lei 
2. Alimentare cu apa, comuna Pucheni 
Valoare – 500 mii lei 
3. Alimentare cu apa comuna Lunguletu 
Valoare – 500 mii lei 
4. Alimentare cu apa, comuna Matasaru 
Valoare – 500 mii lei 
5. Alimentare cu apa, comuna Cornesti 
Valoare – 500 mii lei 
6. Alimentare cu apa, satele Valeni si 
Mesteacan, comuna Valeni Dambovita 
Valoare – 1.000 mii lei 
   
TOTAL valoare - 3.500 mii lei 
 
Iniţiatori: 
 
Deputat Ana Gheorghe PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 

 
 Localitatile mai sus mentionate nu 
dispun de retele de apa, iar unele 
dintre ele sunt lucrari incepute din anii 
anteriori. Administratiile locale nu 
dispun de fondurile necesare 
exacutarii acestor investitii. 
 
 
Sursa de finantare propusa este Fondul 
de Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 

420. Anexa nr.3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 8.000 mii lei 
pentru următoarele localităţi: 
 
1. Gura Sutii – Retea de canalizare si statie 

 
 
 
Motivatie comuna: Unitatile 
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de epurare 
Valoare – 500 mii lei 
2. Crangurile – Asfaltare drumuri Comunale 
si satesti 
Valoare – 500 mii lei 
3. I.L. Caragiale – Retele de canalizare, 
statie de epurare si asfaltare drumuri 
comunale 
Valoare – 500 mii lei 
4. Vladeni – Alimentare cu apa, canalizare si 
statie de epurare 
Valoare – 500 mii lei 
5. Mogosani – Proiect integrat retea de apa, 
canalizare, statie de epurare, modernizare 
DC741 
Valoare – 500 mii lei 
6. Piersinari – Alimentare cu apa, canalizare 
si statie de epurare, asfaltare strazi comunale 
Valoare – 500 mii lei 
7. Lunguletu – Retea de canalizare si 
epurare, construirea unei gradinite si 
asfaltarea a 2 km de drum comunal 
Valoare – 500 mii lei 
8. Produlesti – Retea de canalizare si statie 
de epurare, asfaltare drumuri comunale 
Valoare – 500 mii lei 
9. Lucieni – Infintare retea de canalizare si 
statii de epurare ape uzate menajere, 
modernizare drumuri locale 
Valoare – 500 mii lei 
10. Raciu – Retea de canalizare si statie de 

administrativ teritoriale mentionate, 
nu detin retele de canalizare si statii de 
epurare, iar drumurile comunale se 
afla intr-o stare de degradare avansata, 
motiv pentru care se impune realizarea 
unor lucrari de reabilitare, 
modernizare si asfaltare. 
Sumele solicitate reprezinta doar 
finnatarea partiala a proiectelor. 
  
Sursa de finantare propusa este Fondul 
de Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
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epurare, modernizare drumuri de interes local 
Valoare – 500 mii lei 
11. Matasaru – Proiect integrat canalizare, 
statie de epurare  
Valoare – 500 mii lei 
12. Visina – Proiect integrat canalizare, statie 
de epurare, reabilitare drumuri comunale 
Valoare – 500 mii lei 
13. Uliesti – Proiect integrat alimentare cu 
apa si canalizarein satul Stavopolia, 
reabilitare drumuri comunale si satesti 
Valoare – 500 mii lei 
14. Salcioara – Alimentare cu apa, 
canalizare, statie de epurare, asfaltare drumuri 
comunale 
Valoare – 500 mii lei 
15. Nucet – Canalizare, statie de epurare, 
asfaltare drumuri comunale 
Valoare – 500 mii lei 
16. Ulmi – Alimentare cu apa potabila, 
canalizare, statie de epurare, asfaltare drumuri 
comunale 
Valoare – 500 mii lei 
 
 
 
 
Iniţiatori: 
 
Deputat Ana Gheorghe PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 
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Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 
 

421. Anexa nr.3/15 
 

 
Se propune alocarea sumei de 1.200 mii lei 
pentru următoarele localităţi: 
 
1. Retea canalizare in curs de executie, 
comuna Vulcana Pandele 
Valoare – 500 mii lei 
2. Retea canalizare comuna Aninoasa 
Valoare – 200 mii lei 
3. Constructie canalizare comuna Doicesti 
Valoare – 500 mii lei 
 
 
 
Iniţiatori: 
 
Deputat Ana Gheorghe PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 
 
 
 
 

 
 
 
 
Localitatile mai sus mentionate nu 
dispun de retele de canalizare, iar 
unele dintre ele sunt lucrari incepute 
din anii anteriori, si sistate din lipsa de 
fonduri.  
Administratiile locale nu dispun de 
fondurile necesare exacutarii acestor 
investitii. 
 
Sursa de finantare propusa este Fondul 
de Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 

422. Anexa nr.3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 11.200 mii lei 
pentru următoarele localităţi: 
 
1. Finalizare retea apa, comuna Runcu 

 
 
 
Metodele actuale de procurarea a apei, 
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Valoare – 2.000 mii lei 
2. Introducere retea apa sat Cucuteni, comuna 
Motaieni 
Valoare – 4.800 mii lei 
3. Finalizarea lucrarilor de alimentare cu apa 
a comunei Pucheni 
Valoare – 4.400 mii lei 
 
TOTAL valoare – 11.200 mii lei 
 
 
 
Iniţiatori: 
 
Deputat Ana Gheorghe PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 
 
 

mai ales în mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure 
locuitorilor, cantitatea necesară de apă 
la standarde de calitate.  
 
 
Sursa de finantare propusa este Fondul 
de Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 

423. Anexa nr.3/15 
 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru amenajarea unei  statii de epurare din 
oraşul Fieni 
 
 
Iniţiatori: 
 
Deputat Ana Gheorghe PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 

Orasul Fieni, nu dispune de o statie de 
epurare a apelor menajere,existand 
pericolul infestarii solului si a aerului, 
care poate duce la afectarea starii de 
sanatate a populatiei orasului. 
 
 
Sursa de finantare propusa este Fondul 
de Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
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424. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 

alin 03. Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Pietruire 7 km drumuri ”, jud. 
Calarasi, com. Lupsanu, cu suma de  mii lei 
1520 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
 
Sursa de finantare : Fondul de 
Rezerva Bugetara 
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425. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03. Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Pietruire 7 km drumuri”, jud. 
Calarasi, com. Ileana, cu suma de  mii lei 
1520 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 
 
 
 
 
 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
 
Sursa de finantare : Fondul de 
Rezerva Bugetara 
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426. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03. Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 2.200 mii lei 
pentru următoarele localităţi: 
 
1. Modernizare DC142, comuna Sotanga 
Valoare – 600 mii lei 
2. Modernizare DC73, comuna Mogosani 
Valoare – 200 mii lei 
3. Modernizare DC 64A, comuna Persinari 
Valoare – 400 mii lei 
4. Modernizare DC 34A, comuna Cornesti 
Valoare - 500 mii lei 
5. Modernizare DJ 101, comuna Cornesti 
Valoare – 500 mii lei 
 
Deputat Ana Gheorghe PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 

 
 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finantare propusa este Fondul 
de Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
 

427. Anexa nr.3/15 
 

  Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Buzău cu suma de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor pentru 
asfaltarea drumurilor comunale în satele 
Fântânele şi Mărgăriteşti- comuna 
Mărgăriteşti, judeţul Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De acest proiect 
urmează să beneficieze 1500 de 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
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Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

428. Anexa nr.3/15 
 

    Se propune alocarea sumei de  1.531,586 
mii lei pentru reabilitarea drumurilor de 
interes local din comuna Valea Salciei, 
judeţul Buzău.  
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Valea Salciei îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De acest proiect  
urmează să beneficieze 800 de 
persoane.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

429. Anexa 3/15 Alocarea sumei de 5.000.000 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea  drumul paralel 
cu DN 39 Eforie Nord – Eforie Sud, jud 
Constanţa. 
 
Autori: 
Senator PSD Alexandru Mazăre 
Deputat PSD Eduard Stelian Martin 
 
 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva Bugetara 

430. Anexa nr.3/15 
 

        Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru modernizarea drumului comunal 
DC 59 (Sat Corbu, 1,5 km)- comuna Cătina, 
judeţul Buzău. 

La momentul actual DC 59 – sat 
Corbu- este aproape impracticabil, 
fapt care îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
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Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

431. Anexa nr.3/15 
 

  Se propune alocarea sumei de  5.000 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la Drumul 
Comunal DC 81 (proiect în derulare), comuna 
Pîrscov, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

La momentul actual DC 81 – comuna 
Pârscov- este aproape impracticabil, 
fapt care este cauzat şi de lucrările de 
reabilitare  începute dar nefinalizate la 
acest drum. Circulaţia automobilelor 
este mult îngreunată. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

432. Anexa nr.3/15 
 

       Se propune alocarea sumei de  1.495 mii 
lei pentru reabilitarea drumului comunal DC 
152 (Vipereşti-Tronari-Buda-Crăciuneşti), 
comuna Vipereşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului DC 152 
(Vipereşti- Tronari-Buda) îngreunează 
mult circulaţia automobilelor şi 
deplasarea celor 3000 localnici , 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

433.         Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor pentru 

Starea precară a drumului orăşenesc 
din Pătârlagele  îngreunează mult 
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asfaltarea drumului orăşenesc (5km) din 
oraşul Pătârlagele, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

circulaţia automobilelor şi deplasarea 
celor 5000 localnici , aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

434. Anexa nr.3/15 
 

     Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de reabilitare a 
drumului comunal DC 57 Bîsca Chiojdului-
Cătiaşu, comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
   
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului comunal 
DC 57 Bîsca Chiojdului- Cătiaşu 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor între cele două localităţi 
şi deplasarea celor 650  localnici , 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate din 
noiembrie 2008 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

435. Anexa nr.3/15 
 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare la 
drumul comunal DC 63 Bîsca Chiojdu-
Plescioara, comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL  
Cristinel Marian Bîgiu 

Starea precară a drumului comunal 
DC 63 Bîsca Chiojdu-Plescioara  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor între cele două localităţi 
şi deplasarea celor 211  localnici , 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate din 
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Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

mai 2006. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

436. Anexa nr.3/15 
 

          Se propune alocarea sumei de  1.000 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare la  drumul comunal DC 58 
Chiojdu- Poeniţele, comuna Chiojdu, Judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului comunal 
DC 58 Chiojdu-Poeniţele  îngreunează 
mult circulaţia automobilelor între 
cele două localităţi şi deplasarea celor 
465  localnici , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate din 
decembrie 2006 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

437. Anexa nr.3/15 
 

       Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor la asfaltarea 
drumului comunal Lipia-Ciobănoaia (8 km), 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumului comunal 
DC Lipia- Ciobănoaia (8 km)  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor între cele două localităţi 
şi deplasarea celor 2500  localnici , 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
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în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

438. Anexa nr.3/15 
 

        Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de asfaltare a 
drumului comunal Ogrăzile (5 Km), comuna 
Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului comunal 
DC Ogrăzile  (5 km)  îngreunează 
mult circulaţia automobilelor între 
cele două localităţi şi deplasarea celor 
1500  localnici , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

439. Anexa nr.3/15 
 

       Se propune alocarea sumei de  1.000 mii 
lei apentru demararea lucrărilor de reabilitare 
a drumului comunal DC 41 Năeni-Fântânele-
Vârf (2,5 km) şi asfaltarea străzilor laterale 
(2,5 km)- comuna Năeni, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului comunal 
DC 41 Năeni-Fântânele-Vârf (2,5 km)  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea celor 2250  
localnici , aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. Dat fiind starea impracticabilă 
a străzilor laterale pentru deplasarea în 
interiorul localităţii, se impune şi 
asfaltarea acestora. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

440.      Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare a 

Starea precară a drumului comunal 
DC Pănătău-Lacul Huanin  
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drumului comunal DC Pănătău-Lacul Huanin, 
comuna Pănătău, judeţul Buzău 

 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea pietonilor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 

441. Anexa nr.3/15 
 

       Se propune alocarea sumei de  800 mii lei 
pentru reabilitarea drumului de interes local 
din localitatea Buda, comuna Buda, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Ţinând cont de starea precară a 
drumului principal de interes local din 
localitatea Buda care face dificilă 
deplasarea pietonilor sau a 
automobilelor este necesară 
reabilitarea acestuia. De acest proiect 
urmează să beneficieze circa 1477 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

442. Anexa nr.3/15 
 

Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru extinderea drumurilor asfaltate în 
comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Având în vedere suprafaţa mică de 
asfalt existentă în comuna Poşta 
Cîlnău, deplasarea pietonilor şi/sau a 
automobilelor este foarte dificilă,  
tocmai de aceea este necesară 
extinderea asfaltării drumurilor din 
comună. De acest proiect vor 
beneficia în mod direct cei 6603 
localnici. 
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Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

443. Anexa nr.3/15 
 

Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare a a 
drumului din Gălbinaşi (3km), comuna 
Gălbinaşi, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului principal 
din Gălbinaşi (3 km)  îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi /sau a 
maşinilor , aspect care pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. Totodată, pentru asigurarea 
unor condiţii sporite indispensabile 
unei comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de canalizare 
şi a staţiei de epurare în comuna 
Gălbinaşi, de care vor beneficia 3000 
localnici. 
 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

444. Anexa nr.3/15 
 

      Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de construire a 
unor drumuri comunale care să lege comuna 
Breaza de satul Bădeni şi de releul Istriţa- 
comuna Breaza, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 

În prezent, cei 3175 de localnici sunt 
obligaţi să foloseasca rute ocolitoare 
pentru deplasarea între comuna 
Breaza-satul Bădeni şi releul Istriţa. 
Tocmai de aceea se doreşte 
construirea unor noi drumuri 
comunale care să faciliteze accesul 
direct între aceste zone. 
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Grupurile parlamentare reunite ale PNL Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

445. Anexa nr.3/15 
 

      Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru pietruirea străzilor comunale şi 
asfaltarea celor mai circulate drumuri din 
comuna Breaza, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, aspecte care 
pun în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de aceea 
este necesară pietruirea străzilor 
comunale şi asfaltarea celor mai 
circulate drumuri din comună. De 
acest proiect urmează să beneficieze 
3175 persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

446. Anexa nr.3/15 
 

     Se propune alocarea sumei de  1.500 mii 
lei pentru asfaltarea tuturor drumurilor 
comunale din comuna Glodeanu Sărat, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară actuală a uliţelor  
comunale  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Tocmai de aceea este necesară 
asfaltarea uliţelor comunale, de care 
vor beneficia în mod direct  4762 de 
persoane. 
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Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

447. Anexa nr.3/15 
 

Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de asfaltare a 
drumurilor comunale în comuna Săhăteni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară actuală a drumurilor  
comunale  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Tocmai de aceea este necesară 
asfaltarea drumurilor comunale, de 
care vor beneficia  în mod direct 3500 
de persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

448. Anexa nr.3/15 
 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru modernizarea drumului sătesc Ciudu (4 
km), comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

La momentul actual,  drumul sătesc 
din Ciudu, comuna Calvini, este 
aproape impracticabil, fapt care 
îngreunează circulaţia automobilelor şi 
pune în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De aceea este 
necesară modernizarea acestui drum 
de care vor beneficia în mod direct 
250 persoane.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
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în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

449. Anexa nr.3/15 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Buzău cu suma  de 1.000 mii 
lei pentru asfaltarea drumului comunal –
Bălăceanu (3 km), judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

La momentul actual  drumul  comunal 
din Bălăceanu (3 km) are o stare 
precară, fapt care îngreunează 
circulaţia automobilelor şi pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De aceea este 
necesară asfaltarea acestuia,  de care 
vor beneficia în mod direct 2000 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

450. Anexa nr.3/15 
 

  Se propune suplimentarea sume prevăzute 
pentru judeţul Buzău cu suma de  1.500 mii 
lei pentru demararea lucrărilor de reabilitare 
la drumurile din  satele Ghergheasa şi 
Sălcioara, măsura 322, comuna Ghergheasa, 
judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru siguranţa circulaţiei pietonilor 
şi automobilelor  pe drumurile  din 
cele două sate de asemenea, este 
necesară reabilitarea acestora. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

451.  Se propune alocarea sumei de   1.204 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare  a 
tuturor străzilor comunale din comuna 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape imposibilă 
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Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

circulaţia automobilelor, aspecte care 
pun în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de aceea 
este necesară reabilitarea străzilor 
comunale  din Rîmnicelu, judeţul 
Buzău. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

452. Anexa 3/15/26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Program: Pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
 
Cod program: 680 
Tip cheltuieli: A- obiectiv în continuare 
 

jud. Buzău 

Modernizarea DC 24 Cibilia- Movila Oii, 
com. Cibila, km 0+000-4+400 
Cost proiect: 1000 mii lei 
 
Modernizarea DC 81 Pârscov-Bădila, com. 
Pârscov, km 0+000+6+700. 
Cost proiect: 2000 mii lei 
 
Modernizarea DC 165, Scorţeanca-Lacu 
Sinaia, com. Amaru, km 0+000-2+800. 
Cost proiect: 1000 mii lei 
 
Modernizarea DC 173, Gura Teghii-Varlaam, 
com. Gura Teghii, km 0+000-5+700. 
Cost proiect: 3000 mii lei 
 
Modernizarea DC 189, Gara Zoiţa- 
Cuculeasa- DN 2, km 0+000-12+100. 
Cost proiect: 2500 mii lei 
 

Finalizarea modernizării reţelei de 
drumuri comunale şi judeţene a 
judeţului Buzău. Suma totală necesară 
finalizării acestor lucrări este de 
24.000 mii lei. 
 
Suma de 24.000 mii lei urmează a fi 
preluată de la rezerva bugetară. 
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Modernizarea DC 120, Podgoria- Pleşeşti, km 
0+000-21+800. 
Cost proiect: 2000 mii lei 
 
Modernizarea DJ 215 A, Poşta Câlnău-
Blăjani, km 7+000-19+000. 
Cost proiect: 2500 mii lei  
 
Modernizarea DJ 220 Boldu-Bălăceanu, km 
0+000-13+500 
Cost proiect: 4000 mii lei 
 
Modernizarea DJ 203K,  Lopătari- Plaiul 
Nucului, km 96+000-105+000. 
Cost proiect: 3000 mii lei 
 
 
Modernizarea DJ 203L, Răţeşti-Cojanu, km 
12+500-14+800. 
Cost proiect: 3000 mii lei 
 
 
Autori: Moldovan Carmen, Deputat PSD          
Mocanu Adrian, Deputat PSD 
 

453. Anexa 3/15/26 
Program: Pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
 

Se solicită alocarea sumei de 2.800 mii lei 
pentru pietruirea şi reabilitarea tuturor 
drumurilor din comuna Cacica, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, aspecte care 
pun în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
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Deputat – Grup Minorităţi 
Longher Ghervazen 
 
 

Tocmai de aceea este necesară 
reabilitarea străzilor . 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

454. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Alimentare cu apa”, jud. Calarasi, 
com. Lupsanu, sat Nucetu, cu suma de 1247 
mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 
 

455. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 

satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de introducere a  
reţelei de alimentare cu apă în satele Cîrligu 
Mic, Cîrligu Mare, Văcăreasa, Casota şi 
Corbu- comuna Glodeanu Siliştea, judeţul 
Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
1600 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
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456. Anexa 3/15/2, cap. 5001, gr.5, art.o2, alin. 20

 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare si modernizare C.T. si 
retea de apa calda menajera”, jud. Calarasi, 
loc. Lehliu-Gara, cu suma de 1500 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

457.  Se propune alocarea sumei de  1.300 mii lei 
pentru finalizarea reţelei de alimentare cu apă 
în sistem centralizat în satele Moşeşti şi 
Robeasca- comuna Robeasca,judeţul Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
1300 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

458.  Se propune alocarea sumei de  100 mii lei 
pentru reabilitarea sursei de apă în localitatea 
Unguriu, comuna Unguriu, judeţul Buzău. 
 

-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
reabilitarea sursei de apă care să 
asigure celor 2850 gospodării 
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Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

cantitatea necesară de apă, lipsită de 
impurităţi care să nu mai pună  în 
pericol sănătatea localnicilor. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 

459.  Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de extindere a 
sistemului de alimentare cu apă în satele 
Tisău şi Strezeni, comuna Tisău, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
2300 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

460. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 

satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Infiintare alimentare cu apa 
potabila”, jud. Calarasi, loc. Lehliu-Gara, sat 
Razvani - zona periurbana, cu suma de 400 
mii lei  
 
Autori: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
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461.  Se propune alocarea sumei de  400 mii lei 
pentru alimentarea cu apă în satul Fântânele, 
comuna Mărgăriteşti,  judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
700 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

462.  Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de  introducere a 
sistemului de alimentare cu apă în satele 
Valea Cătinei şi Slobozia- comuna Cătina, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
927  gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 
 

463.  Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de extindere a 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales în mediul rural – direct de la 
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sistemului de alimentare cu apă în satul 
Poeniţele, comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
465 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate.  
- Studiu de fezabilitate-august 2007 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

464.  Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de  reabilitare a 
sistemului de alimentare cu apă în satele 
Nenciuleşti, Dobrileşti, Manoileşti şi Izvorul 
Dulce- comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
reabilitarea  sistemului de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
2500 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

465.  Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de introducere a 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 
în satul Măgura, comuna Măgura, judeţul 
Buzău. 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
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  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 

466. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, lit. e – 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din mediul rural. 

 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea  lucrărilor de introducere a 
sistemului de alimentare cu apă şi a 
canalizării în satele Scutelnici şi Lipănescu – 
comuna Scutelnici, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales în mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
1800 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. Totodată, 
este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru a 
asigura localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

467.  Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru   proiectare şi demarare lucrări la 
sistemul de alimentare cu apă şi canalizare în 
localitatea Stîlpu, comuna Stîlpu, judeţul 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
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Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
3200 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. Totodată, 
este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru a 
asigura localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

468.  Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de distribuţie a 
apei  şi staţie de epurare în Monteoru, Dealul 
Viei, Ogrăzile, Gura Sărăţii şi Cătun, comuna 
Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
demararea lucrărilor pentru distribuţia 
apei care să asigure celor 3500  
gospodării cantitatea necesară de apă 
la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

469.  Se propune alocarea sumei de    2.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de  introducere a 

Pentru a asigura localnicilor condiţii 
de viaţă mai bune este absolut 
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sistemului de canalizare în staţiunea 
Monteoru, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

necesare introducerea sistemului de 
canalizare şi  a staţiei de epurare. 
Acest lucru este cu atât mai necesar cu 
cât Monteoru este o zonă cu pontenţial 
turistic. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 

470.  Se propune alocarea sumei de  1.400 mii lei 
pentru reabilitarea reţelei de apă în satul 
Fântânele, comuna Năeni, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
reabilitarea reţelei de apă  potabilă 
care să asigure celor 500  gospodării 
cantitatea necesară de apă la standarde 
de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

471.  Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de  introducere a 
sistemului de alimentare cu apă în satul Buda-
Toropoleşti, comuna Buda, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
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Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

cu apă  potabilă care să asigure celor 
1322 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. Totodată, 
este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru a 
asigura localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

472.  Se propune alocarea sumei de  2.000 mii lei 
pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare din satul Poşta Cîlnău, 
comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales în mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
6603 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. Totodată, 
este necesară şi introducerea 
sistemului de canalizare pentru a 
asigura localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

473.  Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei -Metodele actuale de procurarea a 
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pentru demararea lucrărilor de alimentare cu 
apă în Satul Nou, comuna Padina (20km), 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
2000 gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

474.  Se propune alocarea sumei de  600 mii lei 
pentru construirea sistemului de alimentare cu 
apă în satele Ghergheasa şi Sălcioara- comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

475.  Se propune alocarea sumei de  3.500 mii lei  -Metodele actuale de procurarea a 
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pentru extinderea sistemului de alimentare cu 
apă în satele Sălcioara şi Ghergheasa, comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

476.  Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de alimentare cu 
apă a satului Ciuta , comuna Măgura, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

477. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, Poziţia 19 – jud. Giurgiu Starea precară a drumului îngreunează 
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alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de    330 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de asfaltare a 
DC 139 - pe o distanţa de 6,1 km- comuna 
Bulbucata, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

478. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
   Se propune alocarea sumei de  1000 mii lei 
pentru reabilitarea DC187 comuna Găiseni, 
judeţul Giurgiu.  
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Valea Salciei îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

479. Anexa 3/15/02 cap 5001, grupa 51, art 02 
alineat 03 
Subprogramul privind pietruirea si 
reabilitarea, modernizarea si asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune alocarea sumei de 4,6 milioane 
lei pentru finantarea proiectelor de 
modernizare ale DC 139- 4 km, DC 116 – 
2,5km , DC 99 – 1,5 km si strada Puieni 0,75 
km, in judetul Giurgiu 
    
Autori: Deputat PNL Daniel Chitoiu, Senator 
PNL Vasile Mustatea, senator PNL Cezar 
Magureanu, grupurile parlamentare reunite 

-exista un impact socio-economic 
major  
-a fost finantata in 2008 o jumatate din 
valoarea totala anuala , urmand ca 
lucrarile sa fie finalizate anul acesta 
-starea precara a drumurilor poate 
pune in pericol siguranta pietonilor si 
automobilelor 
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ale PNL 
 

Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

480. Anexa 3/15/02 cap 5001, grupa 51, art 02 
alineat 03 
Subprogramul privind pietruirea si 
reabilitarea, modernizarea si asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul ,, Pietrurie strazi in satele 
Manastirea, Coconi, Sultana”, jud. Calarasi, 
com. Manastirea, cu suma de 284, 18 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

481. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu      
      Se propune alocarea sumei de  3.000 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare şi modernizare  
DC 142 (proiect în derulare), comuna Letca 
Nouă, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

La momentul actual DC 142– comuna 
Letca Nouă-- este aproape 
impracticabil, fapt care este cauzat şi 
de lucrările de reabilitare  începute dar 
nefinalizate la acest drum. Circulaţia 
automobilelor este mult îngreunată. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

482.    
483. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 

alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu       
      Se propune alocarea sumei de  300 mii lei 
pentru pietruirea străzilor comunale din 
comuna Răsuceni, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, aspecte care 
pun în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de aceea 
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senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

este necesară pietruirea străzilor 
comunale şi asfaltarea celor mai 
circulate drumuri din comună.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

484. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul ,,Alimentare cu apa in satul 
Nicolae Balcescu”, jud. Calarasi, com. N. 
Balcescu , cu suma de 953,96 mii lei  
 
 
 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

485. Anexa 3/15/02 
 
 
HOTĂRÂRE nr.904 din 7 august 2007
privind unele măsuri pentru realizarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor ce conţin obiective de 
investiţii în infrastructura de mediu, care se 
vor executa în perioada 2007-2013 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 
50.630 mii lei pentru urmatoarele investitii: 
alimentare cu apa a comunelor Budesti si 
Sieu, canalizare si statie de epurare Miresu 
Mare 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

 

In prezent este demarata procedura de 
refacere a studiului de fezabilitate. 
Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevăzută 

486. Anexa 3/15/02 Pozitia 26 Maramures In prezent este demarata procedura de 
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Programul Solell Boneh 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 1.100 
mii lei pentru urmatoarele investitii: 
aductiuni de apa prin Programul Solell 
Boneh in localitatile Stramtura si Barsana 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  

Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

refacere a studiului de fezabilitate. 
Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevăzută 

487. Anexa 3/15/02 
 
Cofinantari proiecte fonduri externe 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 
38.702 mii lei pentru investitii in localitatile 
Seini, Oncesti, Miresu Mare, rona de Jos, 
Ruscova, Ardusat, Dumbravita 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

In prezent este demarata procedura de 
refacere a studiului de fezabilitate. 
Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevăzută. 

488. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul ,,Alimentare cu apa potabila in 
satul Zimbru si extindere retea distributie in 
satele Ulmu si Faurei”, jud. Calarasi, com. 
Ulmu, cu suma de 342, 53 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
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489. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 

satelor 

Se propune alocarea sumei de  4.300 mii  lei 
pentru demararea lucrărilor  pentru 
alimentarea cu apă în comuna Amaru, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
24.000.000 lei- judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor 
celor 5786 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

490. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  4.300 mii  lei 
pentru demararea lucrărilor  pentru 
alimentarea cu apă în comuna Amaru, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
24.000.000 lei- judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor 
gospodăriilor (2773) cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
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491. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 

20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  500 mii lei 
pentru finalizarea reţelei de alimentare cu apă 
în comuna Valea Rîmnicului, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor 
celor 5786 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

492. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  2.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de alimentare cu 
apă în comuna Săhăteni, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor 
celor 1900  gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
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Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

493. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.664,899 mii 
lei pentru introducerea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna Topliceni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor  
gospodăriilor  . 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

494. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  750 mii lei 
pentru extinderea alimentării cu apă în 
comuna Puieşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
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495. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  1.161 mii lei 
pentru un proiect de aducţiune a apei în satul 
Ştiubeiu, comuna Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

496. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  8.000 mii lei 
pentru introducere canalizare în comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura tuturor gospodăriilor  
condiţii de viaţă mai bune sunt  
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a staţiei de 
epurare şi tratare a apei.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 

497. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de  5000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de extindere a 
sistemului de alimentare cu apă în satele 
Uieşti, Goleasca, Obedeni şi Angheleşti, 
comuna Bucşani, judeţul Giurgiu. 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
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Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure 
gospodăriilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

498. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  800 mii  
lei pentru finalizarea lucrărilor de alimentare 
cu apă în comuna Vîlcelele, judeţul Buzău. 

Proiectul este în derulare (70% 
realizat). 

 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – direct 
de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure celor 
2000  gospodării cantitatea necesară 
de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

499. Anexa 3/15/2, cap. 5001, gr.5, art.o2, alin. 20
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Extindere si reabilitare retea de 
distributie apa”, jud. Calarasi, com. 
Alexandru Odobescu, sat Nicolae Balcescu, 
cu suma de 922,21 mii lei  
 
 

Autor: Deputat PNL Dan Stefan 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
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Motreanu, Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputatilor 

 

Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

500. Anexa 3/15/2, cap. 5001, gr.5, art.o2, alin. 20
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare statie apa”, jud. 
Calarasi, com. Alexandru Odobescu, cu suma 
de 565,55 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 

501. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, lit. e – 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din mediul rural. 

 

Se propune alocarea sumei de  1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de introducere a 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 
în satul Măgura, comuna Măgura, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales în mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care o 
are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de alimentare 
cu apă  potabilă care să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
 

502. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, lit. e – 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din mediul rural. 

 

Se propune alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru  demararea lucrărilor de înfiinţare a 
unei reţele publice de canalizare şi a staţiei de 
epurare în comuna Glodeanu Sărat, judeţul 
Buzău. 

Pentru a asigura celor 4762 
localnicilor condiţii de viaţă mai bune 
sunt  absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a staţiei de 
epurare.  
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  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 

503. Anexa nr3./15 1.Alocarea sumei  de 1000 mii  lei  pentru 
Centrului Civic al municipiului Vulcan, 
judeţul Hunedoara. 
 
2.Reabilitarea unor blocuri de locuinţe situate 
în localităţile din zonele defavorizate conform 
Ordonanţei de urgenţă 125/2004, respectiv 
blocurile din oraşul Uricani, judeţul 
Hunedoara – alocarea sumei de  7900 mii lei. 
 
3. Alocarea sumei de 10000 mii lei pentru 
Proiectul Reabilitarea şi Modernizarea 
străzilor în localitatea Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
4. Alocarea sumei de 2500 mii lei pentru 
reparaţii străzi şi alei pietonale din oraşul 
Uricani, judeţul Hunedoara. 
 
Autori: 
Senator Nicula Vasile Cosmin 
Deputat Resmeriţă Cornel - Cristian 

Această sumă este necesară pentru 
amenajarea şi construirea Centrului 
Civic al municipiului Vulcan, judeţul 
Hunedoara. Există studiu de 
fezabilitate pentru acest proiect. 
 
Starea blocurilor este precară şi 
necesită reabilitare. 
Documentaţia pentru acest proiect este 
depusă la Compania Naţională de 
Investiţii SA. 
 
 
Această sumă se impune pentru 
reabilitarea şi modernizarea străzilor 
în localitatea Lupeni. 
 
 
 Această sumă se impune pentru 
executarea reparaţiilor străzilor şi 
aleilor pietonale din oraşul Uricani 
judeţul Hunedoara. Menţionăm că 
pentru aceste lucrări este elaborată 
documentaţia tehnico-economică. 
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Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
 

504. Anexa 3/15/02, cap. 5001 Se propune alocarea sumei pentru obiectivul „ 
Reabilitare termica a cladirilor multietajate – 
18 blocuri”, jud. Calarasi, loc. Lehliu-Gara, 
cu suma de 3000 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Eliminarea costurilor la plata 
intretinerii. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
 

505. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru construcţia unei săli de sport în 
localitatea Berca, comuna Berca, judeţul 
Buzău. 
 
 
 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

-Inexistenţa unei săli de sport, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure celor 
10.000 beneficiari locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de natură 
sportivă în echipă  (jocuri de sală), 
şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2009. 
 

506. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 ,     cu suma de 1.161 mii lei pentru 
înfiinţarea unei săli de sport în comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 

Inexistenţa unei săli de sport, deşi sunt 
foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de natură 
sportivă în echipă  (jocuri de sală), 
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 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 
 

507. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls. I-VIII– 
construirea unei săli de sport  in satul Bîscenii 
de Sus comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 500 de elevi încadraţi 
la unitatea de învăţământ menţionată 
se impune reabilitarea.  
Se doreşte construirea unei biblioteci 
care să asigure elevilor accesul la 
bibliografia necesară pentru studiul 
şcolar. Totodată, pentru desfăşurarea 
activităţii şcolare sportive în condiţii 
optime şi de siguranţă, este necesară 
construirea unei săli de sport. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 
 

508. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea  sumei de 1.400 mii lei 
pentru construirea a două săli de sport: una 
pentru Şcoala cu cls. I-VIII din Satul Nou şi 
una pentru Şcoala cu cls. I-VIII din Satul 
Vechi- comuna Padina, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 

Cele două săli de sport urmează a 
servi circa 800 de elevi încadraţi la 
instituţiile de învăţământ menţionate. 
Acestea sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii şcolare la orele 
de sport,  pentru organizarea de 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru organizarea 
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Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

unor evenimente de altă natură. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 
 

509. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de  2.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de înfiinţare a 
unei reţele de canalizare în comuna 
Pietroasele, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Dat fiind cerinţele actuale, 
introducerea unei reţele de canalizare 
este mai mult decât necesară pentru a 
asigura celor 3750 de gospodării 
condiţii de viaţă mai civilizate . 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia Guvernului 

510. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

 

Se propune alocarea sumei de 21154,49 mii 
lei pentru construirea unui număr de 128 de 
locuinţe sociale destinate categoriilor de 
persoane al căror venit net lunar pe membru 
de familie se situează cu 20% sub limita  
minimă de venit şi altor categorii de persoane. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Viitorii beneficiari ai locuinţelor 
sociale locuiesc în prezent în condiţii 
improprii care pun în pericol sănătatea 
fizică şi mentală a copiilor, (acolo 
unde este cazul).  
Proiectul este destinat persoanelor 
care nu îşi pot achiziţiona locuinţe, dat 
fiind venitul mic pe care acestea îl au. 
-În data de 14.11.2008 a fost depusă 
Cererea de Finanţare însoţită de 
Studiul de Fezabilitate, la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor pentru a fi inclus pentru 
finanţare în cadrul Bugetului de Stat 
de anul 2009. 
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Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

511. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 5.288,63 mii lei 
pentru construirea unui număr de 32 de 
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi 
sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea de a oferi chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi, un spaţiu în care să 
locuiască. 
-În data de 14.11.2008 a fost depusă 
Cererea de Finanţare însoţită de 
Studiul de Fezabilitate, la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor pentru a fi inclus pentru 
finanţare în cadrul Bugetului de Stat 
de anul 2009. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

512. Anexa 3/15/29  
 

Se propune  alocarea sumei de 700 mii  lei 
pentru modernizarea staţiei de tratare a apelor 
uzate în satul Beceni, comuna Beceni, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Aducerea staţiei de tratare a apelor 
uzate la condiţii optime de funcţionare 
este o condiţie indispensabilă unei 
comunităţi. 
 Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
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513. Anexa 3/15/29  
 

Se propune  alocarea sumei de  1.500 mii  lei 
pentru demararea lucrărilor de înfiinţare a 
unei staţii de epurare a apelor reziduale în 
comuna Pietroasele, judeţul Buzău. 
   
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Aducerea staţiei de tratare a apelor 
uzate la condiţii optime de funcţionare 
este o condiţie indispensabilă oricărei 
comunităţi. De avantajele acesteia 
urmează să beneficieze 3750 persoane. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

514. Anexa nr.3/15/29 Se propune introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii: 
- Fişă obiectiv de investiţii „Reabilitare, 
modernizare şi consolidare casa de cultură 
„Grigore Kiazim” în oraşul Măcin, judeţul 
Tulcea”, cu suma de 420.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei în anexa 3/15/29, programul 
construire aşezăminte culturale.  
 
Iniţiator: 
                                                                 
Senator Belacurencu Trifon - PSD 
 

Clădirea a fost construită în anul 1964, 
drept pentru care toate elementele de 
finisaj sunt degradate atât moral cât şi 
fizic. Amplasamentul prezintă un corp 
alcătuit dintr-o sală de spectacol, 
scenă şi spaţiu de depozitare decor în 
regim de parter, iar restul suprafeţei 
este împărţită cu planşeu intermediar 
la cota de +3,50 m desfăşurându-se 
practic în regim de înălţime P+1. 
Toate finisajele interioare, deşi se 
observă încercări de reparaţii curente 
făcute în timp, sunt degradate şi 
depăşite moral. 
Principala intervenţie în cadrul 
reabilitării este la nivelul sălii de  
spectacol atât din punctul de vedere al 
spaţiului interior cât şi al relaţiei 
acesteia cu exteriorul. 

515. Anexa 2, gr. 51, art. 02, alin.  06 
Retehnologizarea  centralelor termice şi 

Se propune alocarea suemi de   1.150 mii  lei 
pentru reabilitarea sistemului de termoficare 

Pentru creşterea confortului termic în 
cartierul  Centrul Civic din oraşul 
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electrice de termoficare în cartierul Centrul Civic - distribuţie 
secundară, oraş Nehoiu, judeţul Buzău. 

 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Nehoiu; 
-  la momentul actual, nu mai puţin de 
3360 de persoane întâmpină probleme 
în ceea ce priveşte încălzirea optimă a 
locuinţelor.  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

516. TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE 
PROGRAMELOR CU FINANTARE 

RAMBURSABILA 
 
Art. 27/anexa 3/ Cap.7001/Subcapitolul 
03/Paragraf 01/Grupa 65 

1. Cofinantare ANL, comuna Aninoasa 
Valoare – 500 mii lei 
 
 
Iniţiatori: 
 
Deputat Ana Gheorghe PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 
 

Lucrarile sunt incepute in anii 
anteriori,si abandonate din lipsa de 
fonduri 
 
Sursa de finantare propusa este Fondul 
de Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 

517. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI LOCUINŢE 

 
Anexa nr.3/15 
Reabilitare Termică 
 
 

 
 
 
Solicităm alocarea sumei de 50.000 mii lei 
pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe în 
condominii în municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 

 Autori: 
Senator - Alexandru Mazăre  

 
 
 
Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea blocurilor de locuinţe în 
condominii în municipiul Constanţa  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară 
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Deputaţi:  Radu Matei Brătianu, Antonella 
Marinescu, Eduard Stelian Martin, Manuela 
Mitrea – Grup PSD   
 

 
518. Anexa nr.3/15 

Reabilitare Termică 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Amenajari exterioare  blocul 21 strada 
Independentei cu suma de 550 mii lei 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii şi 
redcerea costurilor cu energia termică 
 
Sursă finanţare: Bugetul Ministerului 
Turismului 

519. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03. Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Pietruire drumuri comunale DC 121 
Arănieşi, DC 115A Ulm”, COMUNA 
CERBĂL,   cu suma de 327.759 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

520. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03. Subprogramul privind pietruirea, 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 

Imbunatatirea conditiilor de trafic.  
 



 
 

 

203 

reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

„Împietruire drumuri săteşti şi vicinale „ in 
satele Podele, Luncoiu de Sus, Luncoiu de 
Jos, Stejărel, Comuna Luncoiu de Sus, cu 
suma de 700 mii lei  RON 
 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

521. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03. Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Modernizare drum comunal Hărău-Deva 
(DC 129)”, COMUNA HĂRĂU,   cu suma de 
1.575 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

522. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03. Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 

Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Barbu Ştefănescu 
Delavrancea, municipiul Constanţa, judeţul 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
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drumurilor de interes local  
Fondul Naţional de Dezvoltare 

 

Constanţa. Suma necesară: 4857,5 mii lei. 
Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Faleză – str. Mihai 
Eminescu, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 7.000 mii lei. 
Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Faleză Nord – Mamaia, 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa. 
Suma necesară: 17.932,5 mii lei. 
Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Prelungirea Tulcei-Baba 
Novac, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 35.470 mii lei. 
Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Compozitorilor - Baba 
Novac, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 22.721 mii lei. 
Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Constanţa Sud – municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. Suma necesară: 
40.000 mii lei. 
Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Palazu Mare, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. Suma necesară: 
15.000 mii lei. 
Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Aurel Vlaicu, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. Suma necesară: 
10.000 mii lei. 
Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Palas, str.Moţilor, 

în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară. 
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municipiul Constanţa, judeţul Constanţa. 
Suma necesară: 10.000 mii lei. 
Se propune suplimentarea pentru pietruire şi 
asfaltare în Zona Valul lui Traian, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 50.000 mii lei. 
 

Autori: 
Senator - Alexandru Mazăre  
Deputaţi:  Radu Matei Brătianu, Antonella 

Marinescu, Eduard Stelian Martin, Manuela 
Mitrea – Grup PSD   

 
 

523. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 

satelor 

Pozitia 40 , Judetul Bihor  
 
Se propune alocarea pentru judeţul Bihor  
a sumelor necesare pentru urmatoarele 
obiective de investitii  
- ” Alimentare cu apa” in localitatile Calatea 
si Cornet, Com Astileu,    cu suma de  4.500 
mii lei RON  
- Alimentare cu apa in satele Serghis si  Fisca, 
comuna Varciorog, cu suma de  530 mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a 
retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in 
localitatea Alesd cu suma de 6.700 mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a 
retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in 
localitatea Beius cu suma de 2.000. mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Locuintelor 
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retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in 
localitatea Marghita, cu suma de 6.600 mii lei 
- Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a 
retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in 
localitatea Salonta, cu suma de 6.000 mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a 
retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in 
localitatea Stei,cu suma de 7.200 mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a 
retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in 
localitatea Auseu cu suma de 6.900 mii lei  
- Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
uzata in localitatea Suncuius cu suma  13.800 
mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
uzata in localitatile Rabagani, Albesti, 
Bratesti, Saucani, Saliste de Pomezeu, 
Varaseni,   cu suma 6.200  mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
uzata in comuna Avram Iancu     cu suma 
6.500. mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
uzata in localitatea Diosig   cu suma 7.000. 
mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
uzata in localitatea Tulca cu suma   8.400 mii 
lei 
-  Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
uzata in localitatea Suplacu de Barcau  cu 
suma  10.100 mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
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uzata in comuna Bratca   cu suma 10.600 mii 
lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
uzata in localitatea Vascau cu suma    4.900  
mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
uzata in localitatile Sacuieni, Cadea, Ciocaia, 
Cubulcut, Olosig, Sannicolau de Munte   cu 
suma  5.700 mii lei. 
- îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în localitatea Valea lui Mihai   cu suma 
24.800 mii lei 
- Extinderea alimentării cu apă şi canal pe 
străzi în municipiul Oradea  cu suma  107.000 
mii lei 
- mbunatatirea infrastructurii de apa si apa 
uzata in comuna Tileagd   cu suma 10.500 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Lucia Varga 
Grupurile reunite ale PNL din camera 
Deputatilor   si Senat 

 
524. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 

20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă potabilă în sistem 
centralizat”, COMUNA Buceş,   cu suma de 
655 mii lei  RON 
 
Initiatori: 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
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Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

525. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Extindere reţea alimentare cu apă „ in satele 
Ostrovu Mic şi Ostrovu Mare, Comuna Râu 
de Mori, cu suma de 1.500 mii lei  RON 
 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

526. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Extindere şi modernizare reţea de canalizare 
ape uzate menajere„ in satele Teliucu Inferior, 
Cinciş-Cerna, Teliucu Superior, Comuna 
Teliucu Inferior, cu suma de 1.532,512  mii 
lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
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Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

527. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Extindere reţe a alimentare cu apă „ in satele 
Suseni, Brazi, Râu de Mori şi Ostrovel, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 1.000 mii 
lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

528. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Reabilitarea şi modernizarea staţiei de 
epurare pentru ape uzate menajere „ in satul 
Teliucu Inferior, Comuna Teliucu Inferior, cu 
suma de 2.018,618 mii lei  RON 
 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 



 
 

 

210 

529. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Alimentare cu apa in zonele rurale si 
locuinte sociale „ in satele : Densus, Stei, 
Hatagel, Pesteana si Pestenita comuna Densus, 
cu suma de  42.07 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

530. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Aiimentare cu apa „ in satele Socet si  
Feregi comuna Cerbal., cu suma de 36, 4735 
mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

531. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 



 
 

 

211 

satelor „Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Aiimentare cu apa „ in satul  Vata de 
Jos comuna Martinesti, cu suma de  17,28905 
mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

532. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Aiimentare cu apa „ in satul  Lesnic 
comuna, Vetel cu suma de  500mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

533. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Aiimentare cu apa „ in satul Ohaba 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
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Streiului,  Calan cu suma de   163,533 mii lei  
RON 
 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

534. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Aiimentare cu apa „ in satul Ohaba 
Streiului,  Calan cu suma de   163,533 mii lei  
RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

535. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Aiimentare cu apa „ in satul Batrina 
comuna Batrina, cu suma de  343 mii lei  
RON 
 
Initiatori: 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
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Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

536. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Alimentare cu apa „ in satul Stanija,  
comuna Buces cu suma de   5.000  mii lei  
RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

537. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Alimentare cu apa „ in satul Briznic,  
comuna Ilia  cu suma de   97,0295 mii lei  
RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
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Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

538. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Alimentare cu apa „ in satul Tebea,  
comuna Baia de Cris  cu suma de   5 800  mii 
lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

539. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Alimentare cu apa „ in satul Stanija,  
comuna Buces cu suma de   5.000  mii lei  
RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
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540. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Aiimentare cu apa „ in satele Riu de 
Mori. Suseni  Brazi, Ostrovel comuna Riu de 
Mori, cu suma de 215 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

541. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Aiimentare cu apa „ in satele Dancu 
Mare. Dancu Mic, Martinesti, Tamasasa  
comuna Martinesti, cu suma de  438, 95475 
mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

542. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 Se propune suplimentarea sumei prevăzute Necesitatea crearii retelei de apa si 
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Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Reabilitare retele apa- str Victoriei - lucrari  
suplimentare „ mun.Lupeni  cu suma de  
6.222  mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 
 

canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

543. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Alimentare cu apa „ in satele 
Clopotiva, Valea Diljii  comuna Riu de Mori 
cu suma de 297, 7753 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

544. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
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lucrarii "Alimentare cu apa „ in satul Manerau 
comuna Pestisu Mic cu suma de 1.033,19034 
mii lei  RON 
 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

545. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Alimentare cu apa „ in satul Sohodd 
comuna Lelese  cu suma de 611, 73947 
mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

546. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
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lucrarii "Alimentare cu apa „ in satul Tetiucu 
Interior comuna Tetiucu Interior cu suma de 
794,97742 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

547. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu energie electrica" aferenta 
lucrarii "Alimentare cu apa „ in satul Totia 
comuna Bacia cu suma de 550 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

548. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru reabilitarea reţelelor de canalizare a 
apelor uzate oraş Haţeg, convenţia nr. 
1095/11.10.2007 în sumă de 9771 mii lei 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
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Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

549. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Modernizarea şi extinderea Sistemului de 
iluminat public din oraşul Călan  şi localităţile 
apartinătoare cu suma de 1493,160 mii lei 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

Scaderea infracţionalităţii în localitate 
 
Sursă finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 

550. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Sistem canalizare  şi  staţie epurare ape 
menajere uzate în satul Strei cu suma de 
2728,59 mii lei 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
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Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

551. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Alimentare cu apa potabila,  în satul  în satul 
Valea Sângeorgiului cu suma de 1464,31 mii 
lei 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

552. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Alimentare cu apa potabila,   în satul  în satul 
Ohaba Streiului cu suma de 700,58 mii lei 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
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553. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Alimentare cu apa potabilă ,  în satele 
Sîntămaria de Piatră, Călanul Mic şi Sâncrai 
cu suma de 2430,55 mii lei 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

554. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Sistem canalizare  şi  staţie epurare ape 
menajere uzate în satul Batiz cu suma de 
3894,87 mii lei 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

555. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Modernizare staţii epurare ape menajere uzate 
ON şi OV Călan cu suma de 8927,87  mii lei 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
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Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

556. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă „ in satele Clopotiva şi 
Valea Dîlji, Comuna Râu de Mori, cu suma 
de 2.000 mii lei  RON 
 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

557. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă „ in satele Oraştioara de 
Sus, Ludeşti, Costeşti, Bucium, Comuna 
Oraştioara de Sus, cu suma de 1.000 mii lei  
RON 
 
 
Initiatori: 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
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Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

558. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă în satele”, în satele Feregi 
şi Socet, COMUNA CERBĂL,   cu suma de 
271,797 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

559. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Finalizare lucrări reabilitare şi extindere 
alimentare cu apă din sursa Bulbuc”, 
COMUNA Baru,   cu suma de 411,570  mii 
lei  RON 

 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 



 
 

 

224 

560. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă”, COMUNA CERTEJU 
DE SUS,   cu suma de 500,000 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

561. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă”, în satele Peştiana şi 
Densuş COMUNA Densuş,   cu suma de 
1.500 mii lei  RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

562. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 art.3 alin.20 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Bransamente apa-canal  blocul 21 strada 
Independentei- Cota parte CLO din oraşul 
Călan cu suma de 50 mii lei 
 
Initiatori: 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
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Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

563. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Introducere canalizare menajeră”, 
COMUNA Baru,   cu suma de 832,614 mii lei  
RON 
 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

564. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Alimentarea cu apă a satelor Nădăştia de 
Sus, Nădăştia de Jos şi Strei Săcel”, Oraşul 
Călan,   cu suma de 803,358 mii lei  RON 

 
Initiatori: 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 
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565. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 4.000 mii lei 
pentru construirea unei săli de sport în satul 
Bârsăul de Sus, comuna Bârsău, judeţul Satu 
Mare 
 
Autori:, senator Valer Marian 
deputat Gheorghe Ciocan 
Grupurile parlamentare reunite PSD 
 

Comuna are peste 1000 de tineri şi nu 
deţin nici o bază sportivă. 
 
 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

566. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru construcţie teren de sport şi spaţiu de 
joacă în oraşul Darabani, judeţul Botoşani 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

 

567. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 720 mii lei 
pentru construcţia unei Săli de Sport pe 
terenul aferent şcolii din satul  Havârna, 
comuna Havârna, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Construcţia unei Săli de Sport  pe 
terenul afferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari acesteia 
nu beneficiază de serviciile unui 
asemenea complex sportiv. Proiectul 
oferă tinerilor o alternativă 
ocupaţională. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare şi 
a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor 
prin practicarea exerciţiilor fizice, 
dezvoltarea activităţilor sportive în 
mediul rural în corelaţie cu 
programele naţionale de dezvoltare 
rurală, dar şi creşterea numărului de 
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copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în 
spaţiul rural. 
 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

568. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru construcţia terenului de sport în satul 
Bajura, oraş Darabani, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Constructia unui teren de sport in 
comuna este necesara deoarece, in 
prezent, locuitorii acesteia nu 
beneficiaza de serviciile unui 
asemenea complex sportiv. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare şi 
a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor 
prin practicarea exerciţiilor fizice, 
dezvoltarea activităţilor sportive în 
mediul rural în corelaţie cu 
programele naţionale de dezvoltare 
rurală, dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în 
spaţiul rural. 
 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

569. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru construirea Sălii de Sport din satul 
Miorcani, comuna Rădăuţi-Prut, judeţul 
Botoşani. 

Construcţia unei Săli de Sport  pe 
terenul afferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari acesteia 
nu beneficiază de serviciile unui 
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Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

asemenea complex sportiv. Proiectul 
oferă tinerilor o alternativă 
ocupaţională. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare şi 
a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor 
prin practicarea exerciţiilor fizice, 
dezvoltarea activităţilor sportive în 
mediul rural în corelaţie cu 
programele naţionale de dezvoltare 
rurală, dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în 
spaţiul rural. 
 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

570. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 2.000.000 mii 
lei pentru înfiinţarea unui teren sportiv în 
satul Avrămeni, comuna Avrămeni, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Constructia unui teren de sport in 
comuna este necesara deoarece, in 
prezent, locuitorii acesteia nu 
beneficiaza de serviciile unui 
asemenea complex sportiv. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare şi 
a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor 
prin practicarea exerciţiilor fizice, 
dezvoltarea activităţilor sportive în 
mediul rural în corelaţie cu 
programele naţionale de dezvoltare 
rurală, dar şi creşterea numărului de 
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copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în 
spaţiul rural. 
 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

571. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru construcţia terenului de sport în 
localitatea Păltiniş, comuna Păltiniş, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Constructia unui teren de sport in 
comuna este necesara deoarece, in 
prezent, locuitorii acesteia nu 
beneficiaza de serviciile unui 
asemenea complex sportiv. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare şi 
a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor 
prin practicarea exerciţiilor fizice, 
dezvoltarea activităţilor sportive în 
mediul rural în corelaţie cu 
programele naţionale de dezvoltare 
rurală, dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în 
spaţiul rural. 
 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
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572. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru construirea Sălii de Sport din comuna 
Suharău, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Construcţia unei Săli de Sport  pe 
terenul afferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari acesteia 
nu beneficiază de serviciile unui 
asemenea complex sportiv. Proiectul 
oferă tinerilor o alternativă 
ocupaţională. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare şi 
a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor 
prin practicarea exerciţiilor fizice, 
dezvoltarea activităţilor sportive în 
mediul rural în corelaţie cu 
programele naţionale de dezvoltare 
rurală, dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în 
spaţiul rural. 
 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
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573. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 11.000 mii lei 
pentru construcţia Sălii de Sport la şcoala 
Răuţeni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Construcţia unei Săli de Sport  pe 
terenul afferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari acesteia 
nu beneficiază de serviciile unui 
asemenea complex sportiv. Proiectul 
oferă tinerilor o alternativă 
ocupaţională. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare şi 
a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor 
prin practicarea exerciţiilor fizice, 
dezvoltarea activităţilor sportive în 
mediul rural în corelaţie cu 
programele naţionale de dezvoltare 
rurală, dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în 
spaţiul rural. 
 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

574. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 42.221,87 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor la locuinţele 
sociale din Strada Dochia, Municipiul 
Dorohoi, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Din totalul sumei necesare, 41.021,87 
mii lei sunt necesari pentru achitarea 
facturii Seria SV.BBI nr. 000143 din 
17.11.2008, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor realizate în 
luna noiembrie 2008, iar diferenţa de 
1.200 mii lei este nesesară pentru 
finalizarea lucrărilor la locuinţele 
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 sociale. 
Construirea de locuinţe sociale este 
destinată unor categorii de persoane 
cărora nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea 
unei locuinţe în condiţiile pieţei. 
 
Fondul de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

575. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 532.40 mii lei 
pentru construcţia a 16 locuinţe sociale pe 
strada Drochia, Municipiul Dorohoi, judeţul 
Botoşani. 
 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Construirea de locuinţe sociale este 
destinată unor categorii de persoane 
cărora nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea 
unei locuin�e în condiţiile pieţei. 
Viitorii beneficiari ai locuin’elor 
sociale locuiesc prezent în condiţii 
improprii, care pun în pericol 
sănătatea fizică şi mentală a copiilor 
(acolo unde este cazul). 
 
Fondul de rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

576. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 2725.60 mii lei 
pentru construcţia a 12 locuinţe sociale pe 
strada Ghiocelului, Municipiul Dorohoi, 
judeţul Botoşani. 
 

Construirea de locuinţe sociale este 
destinată unor categorii de persoane 
cărora nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea 
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Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

unei locuin�e în condiţiile pieţei. 
Viitorii beneficiari ai locuin’elor 
sociale locuiesc prezent în condiţii 
improprii, care pun în pericol 
sănătatea fizică şi mentală a copiilor 
(acolo unde este cazul). 
 
Fondul de rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

577. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 700.00 mii lei 
pentru construcţia a 6 locuinte sociale pe 
strada 1 Decembrie, Municipiul Dorohoi, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Construirea de locuinţe sociale este 
destinată unor categorii de persoane 
cărora nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea 
unei locuin�e în condiţiile pieţei. 
Viitorii beneficiari ai locuin’elor 
sociale locuiesc prezent în condiţii 
improprii, care pun în pericol 
sănătatea fizică şi mentală a copiilor 
(acolo unde este cazul). 
 
Fondul de rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

578. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 2144.00 mii lei 
pentru construcţia a 20 de locuinţe sociale pe 
strada Drochia, Municipiul Dorohoi, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 

Construirea de locuinţe sociale este 
destinată unor categorii de persoane 
cărora nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea 
unei locuin�e în condiţiile pieţei. 
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Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Viitorii beneficiari ai locuin’elor 
sociale locuiesc prezent în condiţii 
improprii, care pun în pericol 
sănătatea fizică şi mentală a copiilor 
(acolo unde este cazul). 
 
Fondul de rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

579. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 4543.00 mii lei 
pentru construcţia a 20 de locuinţe sociale pe 
strada C.D. Gherea, Municipiul Dorohoi, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Construirea de locuinţe sociale este 
destinată unor categorii de persoane 
cărora nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea 
unei locuin�e în condiţiile pieţei. 
Viitorii beneficiari ai locuin’elor 
sociale locuiesc prezent în condiţii 
improprii, care pun în pericol 
sănătatea fizică şi mentală a copiilor 
(acolo unde este cazul). 
 
Fondul de rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

580. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 4543.00 mii lei 
pentru construcţia a 20 de locuinţe sociale pe 
strada C.D. Gherea, Municipiul Dorohoi, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Construirea de locuinîe sociale este 
destinată unor categorii de persoane 
cărora nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea 
unei locuin�e în condiţiile pieţei. 
Viitorii beneficiari ai locuinţelor 
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 sociale locuiesc prezent în condiţii 
improprii, care pun în pericol 
sănătatea fizică şi mentală a copiilor 
(acolo unde este cazul). 
 
Fondul de rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

581. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 9086,00 mii lei 
pentru constructia a 40 de locuinţe sociale pe 
strada 1 Decembrie, Municipiul Dorohoi, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Construirea de locuinţe sociale este 
destinată unor categorii de persoane 
cărora nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea 
unei locuin�e în condiţiile pieţei. 
Viitorii beneficiari ai locuin’elor 
sociale locuiesc prezent în condiţii 
improprii, care pun în pericol 
sănătatea fizică şi mentală a copiilor 
(acolo unde este cazul). 
 
Fondul de rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

582. Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 04 - Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea a 40 de 
garsoniere în satul Stânca, oraş Ştefăneşti, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se impune reabilitarea şi 
modernizarea garsonierelor din satul 
Lunca, întrucât acestea se află într-un 
stadiu avansat de degradare, 
neasigurând condiţii decente de viaţă. 
 
Fondul de rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
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583. Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 05- finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice generale 
şi a regulamentelor locale de urbanism 

Poziţia nr.7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 05 cu suma de 200 mii lei pentru 
actualizarea Planului Urbanistic General 
(PUG) pentru comuna Băluţeni, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Planul Urbanistic General aflat în vigoare a 
fost aprobat cu foarte mulţi ani în urmă pe 
fundalul unei situaţii esenţial diferite  de 
cea prezentă şi nu mai reflectă exigenţele 
şi evoluţiile actuale ale comunei. 
Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului. 

584. Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 05- finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice generale 
şi a regulamentelor locale de urbanism 

Poziţia nr.7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 05 cu suma de 150 mii lei pentru 
realizarea Planului Urbanistic General al 
comunei Călăraşi, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Planul Urbanistic General aflat în vigoare a 
fost aprobat cu foarte mulţi ani în urmă pe 
fundalul unei situaţii esenţial diferite  de 
cea prezentă şi nu mai reflectă exigenţele 
şi evoluţiile actuale ale comunei. 
 
Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 

pus la dispoziţia Guvernului. 

585. Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 05- finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice generale 
şi a regulamentelor locale de urbanism 

Poziţia nr.7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 05 cu suma de 200 mii lei pentru 
reactualizarea Planului Urbanistic General al 
localităţii Copălău, judeţul Botoşani.  
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Planul Urbanistic General aflat în vigoare a 
fost aprobat cu foarte mulţi ani în urmă pe 
fundalul unei situaţii esenţial diferite  de 
cea prezentă şi nu mai reflectă exigenţele 
şi evoluţiile actuale ale comunei. 
 
Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului. 

586. Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 05- finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice generale 
şi a regulamentelor locale de urbanism 

Poziţia nr.7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 

Planul Urbanistic General aflat în vigoare a 
fost aprobat cu foarte mulţi ani în urmă pe 
fundalul unei situaţii esenţial diferite  de 
cea prezentă şi nu mai reflectă exigenţele 
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alin. 05 cu suma de 180 mii lei pentru 
reactualizare PUG şi RLU în comuna 
Cordăreni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

şi evoluţiile actuale ale comunei. 
 
Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului. 

587. Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 05- finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice generale 
şi a regulamentelor locale de urbanism 

Poziţia nr.7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 05 cu suma de 149,94 mii lei pentru 
actualizarea PUG şi RLU în comuna Coşula, 
judeţul Botoşani. 
 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Planul Urbanistic General aflat în vigoare a 
fost aprobat cu foarte mulţi ani în urmă pe 
fundalul unei situaţii esenţial diferite  de 
cea prezentă şi nu mai reflectă exigenţele 
şi evoluţiile actuale ale comunei. 
 
Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului. 

588. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 833,02 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de introducere a  reţelei de 
alimentare cu apă în satele Rediu şi Stolniceni, 
comuna Răuţeni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

589. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
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alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 17.000 mii lei pentru 
proiectul de investiţie “Aducţiune apă potabilă 
a satelor Stolniceni, Rediu,” comuna Răuţeni, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

590. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 6.000 mii lei pentru 
extinderea alimentării cu apă potabilă în 
comuna Broscăuţi, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
 Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

591. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 4.000 mii lei pentru 
alimentare cu apă şi canalizare, comuna 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
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Suharău, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

592. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 4.744,03 mii lei pentru 
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă 
potabilă, oraş Darabani, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Se solicită admiterea amendamentului, dat 
fiind faptul ca sistemul de alimentare cu 
apă potabilă se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

593. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 2.100 mii lei pentru 
alimentarea cu apă a localităţii Pascari, comuna 
Şendriceni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
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Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

594. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 2.500 mii lei pentru 
extinderea alimentării cu apă în satele 
Bogdăneşti, Berza, Durneşti, Badarai, comuna 
Santa Mare, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

595. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 940 mii lei pentru 
reabilitarea reţelei de distribuţie alimentare cu 
apă în localitatea Horodiştea, comuna Păltiniş, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului, dat 
fiind faptul ca sistemul de alimentare cu 
apă potabilă se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

596. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 64.000 mii lei pentru 
construcţia reţelei de alimentare cu apă în 
localitatea Păltiniş, judeţul Botoşani. 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
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Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

597. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 10.000 mii lei pentru 
extinderea aducţiunii cu apă a satelor Burleşti, 
Mănăstireni, Burla şi Soroceni, comuna 
Unţeni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

598. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 200 mii lei pentru 
reabilitarea sistemului de aducţiune cu apă din 
localitatea Manoleasa, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului, dat 
fiind faptul ca sistemul de alimentare cu 
apă potabilă se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

599. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 2.800 mii lei pentru 
prelungirea sistemului de alimentare cu apă 
pentru satele Mândreşti, Călugărenii Vechi, 
Călugăreni Noi şi Mihai Viteazu, comuna 
Ungureni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 
 

600. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 29,75 mii lei pentru 
alimentarea cu apă, canalizare menajeră şi 
staţie de epurare a apei în comuna Coşula, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 
 

601. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  Metodele actuale de procurarea a apei, mai 



 
 

 

242 

alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 99,55 mii lei pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare  şi alimentare 
cu apă, precum şi pentru achiziţia unui buldo-
excavator în comuna Coşula, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 

602. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 42,40 mii lei pentru 
realizarea Planului Topografic Cotat pentru 
alimentare cu apă şi canalizare, cât şi pentru 
modernizarea drumurilor locale din comuna 
Coşula, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
puţuri - nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 
 

603. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în mediul rural – direct de la fântâni şi 
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Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

alin. 20 cu suma de 5.000 mii lei pentru 
alimentarea cu apă şi canalizare în satele 
Miorcani, Sat Nou şi Rădăuţi-Prut, comuna 
Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

puţuri- nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesara introducerea 
unui sistem de aducţiune cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 
 

604. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 1.200 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare alimentare cu apă 
potabilă în Ştefăneşti, judeţul Botoşani. 
 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului, dat 
fiind faptul ca sistemul de alimentare cu 
apă potabilă se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
Surse de finanţare: 
 

605. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 43,25 mii lei pentru 
servicii de inginerie geotehnice – aducţiune de 
apă 26 km, canalizare, staţie de epurare şi staţie 
de pompare, rezervor stocare – aducţiune gaz 
26 km, staţie transfer gaz – asfalt 9 km – bază 
sportivă în comuna Coşula, judeţul Botoşani. 
 

Se solicită admiterea amendamentului. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 
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607.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02–   Titlul II „BUNURI SI 
SERVICII PUBLICE” 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Internelor si Reformei 
Administrative la anexa 3/19/02–   Titlul II 
„Bunuri si servicii publice”, cu suma de 
125.000 lei pentru Primaria Boranesti- Judetul  
Ialomita, finalizare constructie centrala 
termica si grup sanitar- sediu nou de primarie 
 
Autor: deputat Gheorghe Tinel – Grup 
parlamentar PD-L 

 
Se solicita admiterea amendamentului 
pentru finantarea cheltuielilor de 
finalizare constructie centrala termica si 
grup sanitar- sediu nou de primatrie, din 
fondul de rezerva al Guvernului 
 

Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

606. Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin. 20 cu suma de 2.800 mii lei pentru 
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Dorohoi, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

În baza expertizei tehnice  privind 
capacitatea de rezistenţă a conductei 
magistrale Dn 400 mm, B-dul Victoriei, 
lucrarea realizată nu întruneşte condiţiile 
necesare de rezistenţă şi stabilitate, impuse 
de normele tehnice din România pentru 
astfel de lucrări edilitare. Reţelele 
magistrale prezintă degradări locale şi 
fisuri longitudinale cu pierderi de apă în 
diferite zone. Înlocuirea conductelor 
subdimensionate va asigura siguranţa în 
circulaţie, atât pentru autovehicule, cât ăi 
pentru cetăţeni. 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe anul 
2008 
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608.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 – Titlul II BUNURI ŞI 
SERVICII  
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor la 
anexa 3/19/02–   Titlul II, Bunuri si servicii, 
cu suma de 100.000 RON pentru Consiliul 
Local al Comunei Radoveanu, Judeţul 
Călăraşi 
 
Autor: deputat Fuia Stelian – Grup 
parlamentar PD-L 
 

 
Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finantarea cheltuielilor de reparaţii 
pentru căminul cultural, Judeţul Călăraşi 
Din fondul de rezervă la dispoziţia  
Guvernului. 

609.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 – Titlul II BUNURI ŞI 
SERVICII  
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 la anexa 3/19/02–   Titlul II, Bunuri şi 
servicii, cu suma de 300.000 RON pentru 
Consiliul Local al Comunei Cupşeni, Judeţul 
Maramureş.  
 
Autor:  deputat Leşe Doru – Grup parlamentar 
PD-L 
 

 
Se solicita admiterea amendamentului 
pentru finanţarea cheltuielilor de reparaţii 
pentru: 
Scoala clasele V-VIII, Libotin 
Scoala clasele I-VIII, Cupşeni 
Scoala clesele I-IV, Costeni 
Din fondul de rezervă la dispoziţia  
Guvernului. 

610.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 – Titlul II BUNURI ŞI 
SERVICII  
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 la anexa 3/19/02 –   Titlul II, Bunuri şi 
servicii, cu suma de 100.000 RON pentru 
Consiliul Local al Comunei Moisei, Judeţul 
Maramureş.  
 
Autor: deputat Leşe Doru – Grup parlamentar 

 
Se solicita admiterea amendamentului 
pentru finanţarea cheltuielilor de reparaţii 
pentru Scoala cu  clasele I-VIII, Structura 
Scolară nr. 4  din comuna Moisei. 
Din fondul de rezervă la dispoziţia  
Guvernului. 
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PD-L 
 
 

611.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 – Titlul II BUNURI ŞI 
SERVICII  
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor la 
anexa 3/19/2 –   Titlul II, Bunuri şi servicii, 
cu suma de 500.000 RON pentru Consiliul 
Local al Comunei Valea Lungă, , judeţul Alba 
 
Autor:  deputat Negruţ Clement – Grupul 
parlamentar PD-L 
 

 
Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea construcţia unui sediu 
al primăriei, deaorece imobilul în care 
funcţionează primăria şi consiliul local a 
fost retrocedat fostului proprietar. 
Din fondul de rezervă la dispoziţia  
Guvernului. 
 

612.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 – Titlul II BUNURI ŞI 
SERVICII  
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor cu 
suma de 156.000 RON pentru Consiliul Local 
Suraia, judeţul Vrancea, reprezentând lucrări 
de amenajare a centrului civic al Comunei 
Suraia. 
 
Autor:  deputat Alin Silviu Trăşculescu – 
Grupul parlamentar PD-L 
 

 
Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea cheltuielilor de 
amenajare a Centrului Civic al Comunei 
Suraia, judeţul Vrancea. 
Din fondul de rezerva la dispoziţia  
Guvernului. 

613.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 –  Titlul II BUNURI ŞI 
SERVICII  
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor cu 
suma de 100.000 RON pentru Consiliul Local 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea.  
 
Autor:  deputat Alin Silviu Trăşculescu – 

 
Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea reparaţiilor capitale la 
Scoala nr. 2, oraş Mărăşeşti judeţul 
Vrancea. 
Din fondul de rezervă la dispoziţia  
Guvernului. 



 
 

 

247 

Grupul parlamentar PD-L 
 

614.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02,  
cap. 5001, grupa 51, art.01, alin. 43 
Transferuri din Bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

 
Poziţia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de 65.000 lei 
pentru reţeaua de iluminat public, comuna  
Zimbor, judeţul Sălaj. 
 
Autori: deputat Mirel Taloş – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului de 
iluminat public, de care vor beneficia  
locuitorii acestora. 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevăzută.  
 

615.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02,  
cap. 5001, grupa 51, art.01, alin. 43 
Transferuri din Bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finantarea programelor de 
electrificare 

 
Poziţia 31 Vâlcea 
Se propune alocarea sumei de 126.636 lei 
pentru reabilitarea, modernizarea şi 
eficientizarea reţelei de iluminat public în 
comuna Alunu, judeţul Vâlcea 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

 
Investiţia a fost finanţaţă de A.N.D.Z.M.. 
Suma solicitată reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local. 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program. 

616.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02,  
cap. 5001, grupa 51, art.01, alin. 43 
Transferuri din Bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finantarea programelor de 

 
Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 120.000.000 lei 
pentru înfiinţarea serviciului de iluminat 
public în oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu – Grupul 
parlamentar PNL 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
oraşului. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program. 
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electrificare Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

617.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02,  
Capitolul 5001, grupa 51, art. 01, alin. 38  
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 
medico-sociale 

 
Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru reabilitarea Centrului de sănătate din 
oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

 
Necesitatea amenajarii unei unităţi 
adecvate de tratare şi asistenţă medicala a 
cetatenilor din orasul Drăgăneşti – Olt. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program. 

618.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02  
Cap. 5001, Grupa. 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
art. 01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea sumei de 680 mii lei 
pentru proiectul “Extindere reţea electrică 
joasă tensiune în comuna Stănileşti, judeţul 
Vaslui” 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii 
de viaţă civilizate. 

619.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02  
Cap. 5001, Grupa. 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

 
Se propune alocarea sumei de 190 mii lei 
pentru proiectul “Extindere retea electrica in 
satele Todiresti, Dragesti, Viisoara ”, com. 
Todiresti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 

 
Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii 
de viaţă civilizate. 
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administraţiei publice,  
art. 01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

Marian – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

620.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02  
Cap. 5001, Grupa. 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
art. 01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea sumei de 220 mii lei 
pentru proiectul „Extindere retele electrice” ,  
com. Cozmesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii 
de viaţă civilizate. 

621.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02  
Cap. 5001, Grupa. 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
art. 01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea sumei de 130 mii lei 
pentru obiectivul „Dezvoltare iluminat 
public”, comuna Berezeni, judeţul Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David şi deputat Dan 
Marian – Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii 
de viaţă civilizate. 
 

622.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 

 
Se propune alocarea sumei de 500 mii ron din 

 
Finanţarea obiectivului este esenţială 
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INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
art. 01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

suma prevăzută pentru obiectivul 
«Modernizarea sistemului de iluminat 
public», comuna Istria, judeţul Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 
Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu – 
Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

pentru dezvoltarea comunităţii locale 
respective. 

623.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
art. 01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea sumei de 500 mii ron din 
suma prevăzută pentru obiectivul 
«Introducerea reţelei electrice în cartierul 
nou», comuna Săcele, jud. Constanţa.. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 
Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu – 
Grupul parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Finanţarea obiectivului este esenţială 
pentru dezvoltarea comunităţii locale 
respective. 

624.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
art. 01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 

 
Se propune alocarea sumei de 80 mii ron din 
suma prevăzută  pentru obiectivul 
«Reabilitare şi extindere iluminat public», 
comuna Crucea, jud. Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti, deputat 
Gheorghe Dragomir, deputat Mihai Lupu – 
Grupul parlamentar PNL 

 
Finanţarea obiectivului este esenţială 
pentru dezvoltarea comunităţii locale 
respective. 
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stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

625.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR  
Anexa 3/19/02,  
cap. 5001, grupa 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
art.01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Pozitia 40, Judetul Bihor  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Bihor  pentru următoarele 
obiective  

- Iluminat public pe teritoriul comunei 
Sarbi, cu suma de 450 mii lei  

 
Autor: deputat Lucia Varga – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
Sursa de finantare:  Bugetul  Ministerul 
Administratiei si Internelor  

 

626.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02,  
cap. 5001, grupa 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art.01, alin. 43 – Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Poziţia 24, Judeţul Iaşi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Extindere retea electrica – 4 km”,  Comuna 
Prisăcani,  cu suma de 500. mii lei    RON. 
 
Autor: deputat Relu Fenechiu– Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului de 
iluminat public, de care vor beneficia  
locuitorii acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale  
 

627.  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR  
 

 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iaşi  pentru obiectivul 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului de 
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Anexa 3/19/02,  
cap. 5001, grupa 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art.01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

„Extindere reţea electrică – 6 km”,  Comuna 
Mogoşeşti Iaşi,  cu suma de 1.000 mii lei  
RON. 
 
Autor: deputat Relu Fenechiu – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

iluminat public, de care vor beneficia  
locuitorii acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale  
 

628.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
Anexa nr. 3 / 19/02 
 

 
Se propune alocarea sumei de de 650 mii lei  
pentru obiectivul „Prelungirea reţelei electrice 
în comuna Mărişelu”, Jud. Bistriţa Năsăud 
 
Autor: Deputat Ţintean Ioan– Grupul 
parlamentar PNL 
 

 
Pentru îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice. 
 
Sursa de finanţare: o mai bună colectare a 
taxelor şi impozitelor 

629.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, gr. 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art.01, alin. 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

 
Poziţia 28, jud. MUREŞ: 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul : 
-Reabilitare retea iluminat public, comuna 
Bichis, cu suma de 200,000 lei 
.-Extindere retea de electricitate loc. Breaza, 
comuna Breaza, cu suma de 200,000 lei 
- Modernizare iluminat public, comuna 
Breaza, cu suma de 100,000 lei 
- Modernizarea retelei de iluminat public 
comuna  Cozma , cu suma de 100.000 lei 
-Modernizare reţea de iluminat public stradal 
comuna  Crăieşti , cu suma de 300.000 lei 
 

 
Modernizarea sistemului de iluminat 
public este o urgenţă a tuturor localităţilor, 
în special rurale, dar şi pentru cele urbane, 
unde este necesară reabilitarea reţelei 
actuale 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevazută 
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Autori: deputat Ciprian Dobre – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

630.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Sub cap.2 articol 6 alin 02 

 
Se propune diminuare sumei de 144 mii lei 
alocată deplasărilor externe până la valoarea 
de 48 mii lei, cât a fost prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2008 
 
Autor deputat Octavian Popa – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Contextul actual reclamă măsuri de 
restrângere a cheltuielilor cu deplasările 
externe. 
Sursă de finanţare: diminuarea bugetului 
Ministerul administraţiei şi internelor la 
nivelul anului 2008 
 

631.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea sumei de 10 mil lei 
pentru extinderea reţelei electrice în comuna 
Munteni, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat Victor Paul Dobre – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

 
Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi 
publice. 

632.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 

 
Se propune alocarea sumei în valoare de 
10.000 lei, pentru iluminatul public stradal 
(lămpi+montaj), comuna Corod, Judeţul 
Galaţi 

 
Pentru imbunatatirea vietii localnicilor. 
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cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Autori: deputat Victor Paul Dobre – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

633.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea sumei în valoare de 
50.000 lei, pentru  reabilitarea sistemului de 
iluminat public pe strada principala din satul 
Foltesti, comuna Foltesti, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat Victor Paul Dobre – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

 
Pentru imbunatatirea infrastructurii de 
utilitati publice din comuna. 

634.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea sumei în valoare de 
11000 mii lei, pentru extindere reţea 
electrificare in satele Vînători, Costi si Odaia 
Manolache, comuna Vinatori, judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat Victor Paul Dobre – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

 
Pentru îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice. 
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635.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea sumei de 600 .000 lei , 
pentru extinderea reţelelor electrice în 
cartierele nou înfiinţate, comuna Şendreni, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat Victor Paul Dobre – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

 
Pentru îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice. 

636.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
  
Anexa 3/19/02,  
cap 5001, grupa 51, art. 01, alin 38 

 
Se propune alocarea sumei în valoare de 300 
mii lei, pentru renovarea dispensarului uman 
în comuna Cuza – Vodă, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat Victor Paul Dobre – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

 
Numărul mare de pacienţi înscrişi la 
cabinetul medical face aproape 
imposobilă desfăşurarea în bune condiţii a 
activiţii dispensarului uman. Tocmai de 
aceea, acesta trebuie renovat  astfel, 
oferind beneficiarlor condiţii optime. 

637.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, alin 38 

 
Se propune alocarea sumei 4000000 lei, 
pentru reabilitare şi consolidare spital, 
comuna Nicoreşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat Victor Paul Dobre – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 
 

 
Numărul mare de pacienţi înscrişi la acest 
spital face aproape imposobilă 
desfăşurarea în bune condiţii a activiţii 
acestuia. Tocmai de aceea, acesta trebuie 
extins şi modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător), astfel oferind 
beneficiarilor condiţiile optime. 
 



 
 

 

256 

638.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru obiectivul: „Realizare reţea de curent 
electric la mânăstirea Polovragi şi Luncile 
Olteţului”. 
 
Autori: deputat Dan Morega – Grupul 
parlamentar PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unor comunităţi  este 
necesară introducerea reţelei de curent 
electric, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
Surse de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

639.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
art. 01, alin. 32 – Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

 
Se propune alocarea sumei de 1200 mii RON 
din suma prevăzută pentru proiectul de 
reabilitare termica a locuintelor colective din 
Orasul Rupea”, jud. Braşov 
 
Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 
Gheorghe Gabor 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Se propune izolarea termica a blocurilor 
de locuinte din orasul Rupea. 

640.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  

 
Se propune alocarea sumei de 5000 mii RON 
din suma prevăzută pentru proiectul de 
reabilitare termica a locuintelor colective din 
municipiul Codlea”, jud. Braşov. 
 
Autori: deputat Mihai Donţu, deputat 
Gheorghe Gabor 

 
Se propune izolarea termică a blocurilor 
de locuinţe din municipiul Codlea. 
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art. 01, alin. 32 – Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

641.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, grupa 51, art.01, alin. 4  

 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare si modernizare 
iluminat public”, jud. Calarasi, loc. Lehliu-
Gara, cu suma de 1500 mii lei  
 
Autor: deputat Dan Stefan Motreanu – Grupul 
parlamentar PNL 
 

 
Crearea unei infrastructuri adaptate la 
normele europene. 

642.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, grupa 51, art.01, alin. 4 

 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Baza agrement”, jud. Calarasi, 
loc. Lehliu-Gara, cu suma de 4400 mii lei.  
 
Autor: deputat Dan Stefan Motreanu – Grupul 
parlamentar PNL 
 

 
Crearea unor spatii destinate asigurarii 
unui trai decent. 

643.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, grupa 51, art.01, alin. 4 

 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Extindere alimentare cu energie 
electrica”, jud. Calarasi, loc. Lehliu-Gara, str. 
Vlastarului, cu suma de 17 mii lei . 
 
Autor: deputat Dan Stefan Motreanu – Grupul 
parlamentar PNL 
 

 
Crearea unei infrastructuri pentru 
asigurarea unor conditii de viata normale. 

644.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 

 
Poziţia 4, jud. Bacău 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
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INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului 
MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT 
PUBLIC LUIZI CALUGARA SI OSEBITI, 
comuna Luizi Călugăra, cu suma de   30 mii 
lei. 
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

645.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului 
MODERNIZARE DE RETEA DE 
ILUMINAT PUBLIC STRADAL, comuna 
Măgireşti, cu suma de  500 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale. 

646.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 

 
Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
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Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

vederea realizarii obiectivului EXTINDERE 
RETELE ELECTRICE, comuna Sascut, cu 
suma de  400 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale. 

647.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului PROIECTARE 
SI MODERNIZARE SI EXTINDERE 
RETEA ILUMINAT PUBLIC, comuna 
Săuceşti, cu suma de  300 mii lei  
 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale. 

648.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

 
Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului EXTINDERE 
SI MODERNIZARE RETELE ELECTRICE 
COMUNA RACACIUNI, comuna Răcăciuni, 
cu suma de   2.600 mii lei  

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
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art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Autori: deputat Tudor Alexandru Chiuariu, 
deputat Ionel Palăr, senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Prezidentiale 

649.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 

  

 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru obiectivul 
„Reabilitare iluminat public”, Municipiul  
Deva ,   cu suma de 3.300  mii lei  RON. 
 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat  
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş  - 
Grupul parlamentar PNL 
 

 
Reducerea infracţionalităţii în localitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

650.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 

 
Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Modernizarea şi extinderea Sistemului de 
iluminat public din oraşul Călan  şi localităţile 
apartinătoare cu suma de 1493,160 mii lei 
 
Autori: senator Dan-Radu Ruşanu, deputat  
Radu Bogdan Ţimpău, deputat Ioan Timiş  - 
Grupul parlamentar PNL 
 

 
Scaderea infracţionalităţii în localitate 
 
Sursă finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 

651.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 250 
mii lei pentru extinderea reţelei electrice de 
joasă tensiune în localitatea Copălău, judeţul 

 

Programul propune alimentarea cu 
energie electrică a satelor, ca cerinţă 
minimală pentru asigurarea unor 
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Cap. 5001, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de electrificare. 

Botoşani. 
 
Autor: senator Dr. Liviu Câmpanu – Grupul 
parlamentar PNL 

condiţii normale de viaţă şi ca 
necesitate pentru asigurarea dezvoltării 
economice şi sociale a regiunilor 
izolate. Principalele obiective ale 
acestui program sunt:  
- finalizarea instalării reţelelor de 
electrificare în localităţile complet 
neelectrificate;  
- extinderea reţelelor de electrificare în 
localităţile cu dezvoltare periferică 
puternică;  
- asigurarea alimentării electricităţii în 
localităţile izolate, prin folosirea de 
grupuri de generare independente. 

 
Surse de finanţare: Fondul de Rezervă pus 
la dispoziţia Guvernului. 
 

652.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de electrificare. 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 800 
mii lei pentru extinderea reţelei electrice în 
Sat Nou şi Rădăuţi-Prut, comuna Rădăuţi-
Prut, judeţul Botoşani. 
 
Autor: senator Dr. Liviu Câmpanu – Grupul 
parlamentar PNL 

Programul propune alimentarea cu 
energie electrică a satelor, ca cerinţă 
minimală pentru asigurarea unor 
condiţii normale de viaţă şi ca 
necesitate pentru asigurarea dezvoltării 
economice şi sociale a regiunilor 
izolate. Principalele obiective ale 
acestui program sunt:  
- finalizarea instalării reţelelor de 
electrificare în localităţile complet 
neelectrificate;  
- extinderea reţelelor de electrificare în 
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localităţile cu dezvoltare periferică 
puternică;  
- asigurarea alimentării electricităţii în 
localităţile izolate, prin folosirea de 
grupuri de generare independente. 

 
Surse de finanţare: Fondul de Rezervă pus 
la dispoziţia Guvernului. 

653.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de electrificare. 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 3.000 
mii lei pentru extinderea reţelei de iluminat 
public în satele Răuţeni, Rediu, Doina, 
Stolniceni, Pogorăşti, comuna Răuţeni, 
judeţul Botoşani. 
 
 
Autor: senator Dr. Liviu Câmpanu – Grupul 
parlamentar PNL 

 

Calitatea iluminatului public reprezintă 
unul din criteriile esenţiale de apreciere 
a nivelului populaţiei din această 
comună. Prin extinderea sistemului de 
iluminat public se urmăreşte 
securitatea traficului rutier nocturn, 
securitatea persoanelor şi a bunurilor, 
ambianţa plăcută şi confort luminos în 
absenţa luminii naturale şi estetica 
comunei. 

 

Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului. 

 
654.  

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 3.500 

 

Calitatea iluminatului public reprezintă 



 
 

 

263 

 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de electrificare. 

mii lei pentru reabilitarea şi modernizarea 
iluminatului public în comuna Suharău, 
judeţul Botoşani. 
 
Autor: senator Dr. Liviu Câmpanu – Grupul 
parlamentar PNL 

unul din criteriile esenţiale de apreciere 
a nivelului populaţiei din această 
comună. Prin extinderea sistemului de 
iluminat public se urmăreşte 
securitatea traficului rutier nocturn, 
securitatea persoanelor şi a bunurilor, 
ambianţa plăcută şi confort luminos în 
absenţa luminii naturale şi estetica 
comunei. 

 

Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului. 

655.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de electrificare. 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 
2.142,08 mii lei pentru reabilitarea sistemului 
de iluminat public în oraşul Darabani, judeţul 
Botoşani. 
 
Autor: senator Dr. Liviu Câmpanu – Grupul 
parlamentar PNL 

 

Calitatea iluminatului public reprezintă 
unul din criteriile esenţiale de apreciere 
a nivelului populaţiei din această 
comună. Prin extinderea sistemului de 
iluminat public se urmăreşte 
securitatea traficului rutier nocturn, 
securitatea persoanelor şi a bunurilor, 
ambianţa plăcută şi confort luminos în 
absenţa luminii naturale şi estetica 
comunei. 

 

Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 
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pus la dispoziţia Guvernului. 

 
656.  

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de electrificare. 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 
1.795,27 mii lei pentru executarea lucrărilor 
de modernizare a iluminatului arhitectural şi 
peisajului urban în oraşul Darabani, judeţul 
Botoşani. 
 
 
Autor: senator Dr. Liviu Câmpanu – Grupul 
parlamentar PNL 

 

Calitatea iluminatului public reprezintă 
unul din criteriile esenţiale de apreciere 
a nivelului populaţiei din această 
comună. Prin extinderea sistemului de 
iluminat public se urmăreşte 
securitatea traficului rutier nocturn, 
securitatea persoanelor şi a bunurilor, 
ambianţa plăcută şi confort luminos în 
absenţa luminii naturale şi estetica 
comunei. 

 

Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului. 

 
657.  

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de electrificare. 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 300,57 
mii lei pentru realizarea lucrărilor de 
modernizare a sistemului de iluminat în 
comuna Cordăreni, judeţul Botoşani. 
 
Autor: senator Dr. Liviu Câmpanu – Grupul 
parlamentar PNL 

 

Calitatea iluminatului public reprezintă 
unul din criteriile esenţiale de apreciere 
a nivelului populaţiei din această 
comună. Prin extinderea sistemului de 
iluminat public se urmăreşte 
securitatea traficului rutier nocturn, 
securitatea persoanelor şi a bunurilor, 
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ambianţa plăcută şi confort luminos în 
absenţa luminii naturale şi estetica 
comunei. 

 

Surse de finanţare: Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului. 

 
658.  

MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI 
INTERNELOR  
Anexa 3/19 
 

 
Alocarea sumei de 400 mii lei având ca 
obiectiv continuarea construcţiei noului sediu 
al primăriei din localitetea Conţeşti, judetul 
Dâmboviţa. 
 
Autor: senator Valentin Calcan – grupul 
parlamentar PD-L 

 
Se impune alocarea acestei sume deoarece 
sediul actual al primăriei este impropriu 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii 
primăriei cât şi a consiliului local. 
Construcţia noului sediul al primăriei a 
fost incepută în anul 2003,  si nu a fost 
finalizată datorită lipsei fondurilor 
financiare. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
 

659.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 
100.000 lei pentru realizarea lucrărilor de 
extindere reţea iluminat public din sat Pintec, 
comuna Tulgheş, judeţul Harghita. 
 
Autor: deputat Mircea Duşa – Grupul 
parlamentar PSD+PC 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
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stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

dispoziţia Guvernului. 

660.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 50.000 
lei pentru realizarea lucrărilor de extindere 
reţea iluminat public din comuna Corbu, 
judeţul Harghita. 
 
Autor: deputat Mircea Duşa – Grupul 
parlamentar PSD+PC 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

661.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 
150.000 lei pentru realizarea lucrărilor de 
electrificare Hodoşa-Gară din comuna 
Sărmaş, judeţul Harghita. 
 
Autor: deputat Mircea Duşa – Grupul 
parlamentar PSD+PC 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

662.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 

 
Se propune alocarea de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de 
1,803,890 lei pentru realizarea lucrărilor de 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului iluminat 
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Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 01, alin 43 – Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

electrificare din comuna Gălăuţaş, judeţul 
Harghita. 
 
Autor: deputat Mircea Duşa – Grupul 
parlamentar PSD+PC 

public, de care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

663.  
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
 
Anexa 3/19/02, 
Capitolul 5101 Titlul 70 
Cheltuieli de capital   
Articolul 03 - Reparaţii capitale la activele 
fixe 
  

 
Reparaţia capitală a sediul Primăriei Oraşului 
Târgu Frumos, judeţul Iaşi 500.000 Ron  

  
  
Autor: deputat Vasile Mocanu – Grupul 
parlamentar PSD+PC 

 
Prezintă crăpături în zid şi fundaţie 
(clădire veche). 
   

664. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR  
ANEXA 3/19/02-  
Cap. 5001, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de electrificare. 

Se propune alocarea de către  Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a sumei de  200 
mii lei pentru reabilitarea sistemului de 
iluminat public, comuna Valea Dragului, 
judeţul Giurgiu. 

 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Lipsa unei reţele de iluminat public 
îngreunează deplasarea cetăţenilor şi a 
vehiculelor pe timp de noapte şi sporeşte 
potenţialul de infracţionalitate 
 
Surse de finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 

665. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
Anexa 1 / Cap 6110 / / titlul 12 / grupa 71 / 

Oraş Făget 
construcţie sediu de poliţie în oraşul Făget  
 

Vechiul sediu va fi retrocedat şi nu există 
alte clădiri disponibile pentru a fi puse la 
dispoziţie. 
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articol 01 / alineat 01 /  Autor: deputat Dorel Covaci – Grupul 
parlamentar PSD 

666. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 - Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 

Se propune alocarea din bugetul Ministerului 
Mediului a sumei  de  150000 lei pentru 
închidere platformă gunoi în comuna Gura 
Ialomiţei, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Conform normelor Uniunii Europene în 
vigoare există obligativitatea  să  fie 
executată această lucrare . 
 
 

667. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 - Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 

Se propune alocarea din bugetul Ministerului 
Mediului a sumei de  400000 lei pentru 
închiderea rampei de gunoi din comuna 
Giurgeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Conform normelor în vigoare ale Uniunii 
Europene există obligativitatea  să  fie 
executată această lucrare . 
 
 

668. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 - Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 

Se propune alocarea din bugetul Ministerului 
Mediului a sumei de 100000 lei pentru  
închiderea platformei de gunoi din comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa.  
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Conform normelor Uniunii Europene în 
vigoare există obligativitatea  să  fie 
executată această lucrare . 
 

669. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 - Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea din bugetul Ministerului 
Mediului a sumei de 2000000 lei pentru  
demararea lucrărilor de închidere groapă 
gunoi – program de ecologizare din 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa.  
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Conform normelor UE in vigoare există 
obligativitatea  să  fie executată această 
lucrare . 
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670. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 23 
Prevenirea şi combaterea inundaţiilor si 
îngheţurilor 

Se propune alocarea sumei de 1500000 lei 
pentru demarara lucrărilor de consolidare a 
malului  Borcea din Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa.  
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

In acest moment un numar mare de 
gospodarii se afla in pericol de prabusire 
datorita faptului că malul se erodează 
permanent. Se impune intervenţia urgentă. 
 

671. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 - Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 

Se propune alocarea din bugetul Ministerului 
Mediului a sumei de 150.000 lei pentru 
demarara lucrărilor de închidere platformă 
gunoi şi amenajarea platformei după noile 
cerinţe din comuna Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa.  
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Conform normelor in vigoare există 
obligativitatea  să  fie executată această 
lucrare . 
 
 

672. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/23 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 300 mii lei, 
pentru următoarele obiective:  

- Parc Comunal, Comuna Bolinitin 
Deal, judeţul Giurgiu - 200 mii lei 

- Proiectare spaţii verzi, comuna 
Bolintin Deal, Jud. Giurgiu – 100 mii 
lei 

 
  Autori:  
  Deputat PNL Dan Păsat, 
  Grupurile Parlamentare ale PNL 
  din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului  
 

673. Ministerul Mediului  
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
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Anexa nr.3/23/ 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 118,612 
mii lei, pentru obiectivul Parc Comunal, 
Comuna Buzescu, judeţul Teleorman  
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului  
 

674. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/23/ 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 71,400 mii 
lei, pentru obiectivul Parc Comunal, Comuna 
Botoroaga, judeţul Teleorman  
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului  
 

675. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/23/ 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 85 mii lei, 
pentru obiectivul Parc Comunal, Comuna 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
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Traian, judeţul Teleorman  
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului  
 

676. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/23/ 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 1592,184  
mii lei, pentru urmatoarele obiective : 

- amenajare parc in Comuna Bucerdea 
Granoasa, jud. Alba – 598,184 mii lei, 

- Construire platformă pentru deşeuri cu 
depozitare temporară în Comuna 
Sohodol, jud. Alba - 994 mii lei 

 
Autori:  
Deputat PNL Teodor Atanasiu 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernulu 

677. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/23/ 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 680,145 
mii lei, pentru obiectivul Reabilitare Parc 
municipal Aiud, judeţul Alba 
 
Autori:  
Deputat PNL Teodor Atanasiu 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului  
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Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

678. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/33/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 
 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    55 mii lei 
pentru realizarea de spaţii verzi în comuna 
Crevedia Mare, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde amenajat pentru 
cetăţenii din comună 
 
Surse de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară 
 
 

679. Ministerul Mediului 
  
Anexa 3/33/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 
 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    150 mii lei 
pentru realizare parc în comuna Greaca, 
judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde amenajat pentru 
cetăţenii din comună 
 

Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute pe anul 2008. 
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680. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/33/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 
 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    500 mii lei 
pentru realizarea de spaţii verzi în comuna 
Isvoarele, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde amenajat pentru 
cetăţenii din comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
MinisteruluiTurismului. 

 

681. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/33/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 
 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    50 mii lei 
pentru realizare parc în comuna Izvoarele, 
judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde amenajat pentru 
cetăţenii din comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 

 

682. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/33/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 

 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    1000 mii lei 
pentru realizare parc în comuna Mîrşa, judeţul 
Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

 
Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde amenajat pentru 
cetăţenii din comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

683. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/33/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    500 mii lei 
pentru amenajare parc în sat Bălanu comuna 
Stăneşti, judeţul Giurgiu. 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde amenajat pentru 
cetăţenii din comună 
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Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

684. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/33/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 
 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de   1000 mii lei 
pentru amenajare parc  în comuna Vărăşti, 
judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde amenajat pentru 
cetăţenii din comună 
 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

685. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/33/02, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 
 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    200 mii lei 
pentru amenajare parc  în comuna Toporu, 
judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde amenajat pentru 
cetăţenii din comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

686. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02 
Cap.5001, gr.51, art.02, alin. 14 

Se propune alocarea sumei de 2,4 milioane lei 
pentru achitarea obligatiilor financiare ale 
primariei Municipiului Giurgiu in cadrul 
proiectului “Amenajare lac Prietenia in zona 
de agrement parc Steaua Dunarii din 
municipiul Giurgiu” finantat prin PHARE 
CBC Ro-Bg 2005.  
 

Aceste obligatii financiare reprezinta 
cofinantare si cheltuieli neeligibile 
-proiectul urmeaza sa deserveasca 
Euroregiunea Ruse-Giurgiu 
-prima transa din cofinantare reprezentand 
20% a fost platita 

-neachitarea obligatiilor financiare 
va duce la pierderea grantului   
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Autori: Deputat PNL Daniel Chitoiu, Senator 
PNL Vasile Mustatea, grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

687. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/23 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 60 mii lei, 
pentru urmatorul obiectiv: 
- cofinanţare program gestionare deşeuri 
menajere în Comuna Tigveni, jud. Argeş - 60 
mii lei 
 
Autori: Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 

688. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr. 3/23 
7400.51. Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Propunere 2009.......249.000 mii lei 

Anexa nr. 3/23 Ministerul Mediului 
7400.51. Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Propunere 2009.......450.000 mii lei 
 
 
 
 
Autori: Korodi Attila, Erdei-Dolóczki István, 
Lakatos Petru, Seres Dénes – deputaţi UDMR 

Sumele suplimentare sunt destinate 
finanţării proiectelor de investiţii începute 
în domeniul îmbunătăţirii calităţii apei, 
infrastructurii de apă potabilă-apă uzată, 
grădini zoologice ale administraţiei 
publice locale. Aceste investiţii au fost 
decise prin mai multe hotărâri de Guvern 
succesive în anii trecuţi. 
Sursa: 5001.20.30.30 - Cheltuieli buget de 
stat / Titlul II Bunuri şi servicii /alineat 30 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru 
care este prevăzută pentru anul 2009 suma 
de 482.943 mii lei. 

689. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, Cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 14  
 

Se propune alocarea sumei de 143 mii lei 
pentru proiectul “Sistem de colectare selectiva 
a deseurilor menajere in comuna Stanilesti”, 
jud. Vaslui  
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii 
de viaţă civilizate 
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Senator Cristian David 
Deputat Dan Marian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

690. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 

Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 
Se propune alocarea sumei de 160 mii lei 
pentru proiectul  „Amenajare si inchidere 
platforme de gunoi”, com. Berezeni, jud. 
Vaslui 
 
Senator Cristian David 
Deputat Dan Marian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii 
de viaţă civilizate. 
 

691. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiectul “ Stabilizare terenuri si 
impaduriri” com. Pochidia, jud. Vaslui 
 
Autor: 
Senator Cristian David 
Deputat Dan Marian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de execuţie, 
suma prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de condiţii 
de viaţă civilizate. 
 

692. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02 

Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  

Finanţarea obiectivului este esenţială 
pentru dezvoltarea comunităţii locale 
respective. 
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Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  
Porgrame multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 

Porgrame multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
Se propune alocarea sumei de 1.000 mii ron 
din suma prevăzută pentru obiectivul „Sistem 
de colectare selectiva a gunoaielor menajere 
Istria”, com. Istria, jud. Constanţa. 
 
Autori: 
Senator Puiu Haşotti    
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Mihai Lupu 
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

693. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 

Se propune alocarea sumei de 200 mii ron din 
suma prevăzută pentru obiectivul „Reabilitare 
şi extindere Parc 1 Mai” oraşul Medgidia, jud. 
Constanţa. 
 
Senator Puiu Haşotti    
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Mihai Lupu 
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

Finanţarea obiectivului este esenţială 
pentru dezvoltarea comunităţii locale 
respective 

694. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  
Porgrame multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 

Se propune alocarea sumei de 250 mii ron din 
suma prevăzută pentru finanţarea obiectivului 
„Amenajare parc – teren sport”, comuna 
Crucea, jud. Constanţa. 
 
Senator Puiu Haşotti    
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Mihai Lupu 

Finanţarea obiectivului este esenţială 
pentru dezvoltarea comunităţii locale 
respective 
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Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

695. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  
Porgrame multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 

Se propune alocarea sumei de 400 mii ron din 
suma prevăzută pentru finanţarea obiectivului 
„Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 
amenajarea de spaţii verzi”, comuna Crucea, 
jud. Constanţa. 
 
Senator Puiu Haşotti    
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Mihai Lupu 
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

Finanţarea obiectivului este esenţială 
pentru dezvoltarea comunităţii locale 
respective. 

696. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/23/ 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 71,400 mii 
lei, pentru obiectivul Parc Comunal, Comuna 
Botoroaga, judeţul Teleorman  
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului  
 

697. Ministerul Mediului 
 
Anexa nr.3/23/ 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 85 mii lei, 
pentru obiectivul Parc Comunal, Comuna 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
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Traian, judeţul Teleorman  
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului  
 

698. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 – Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 760.080  lei 
pentru demararea lucrărilor de amenajare a de 
spaţii verzi, comuna Slobozia Bradului, 
judeţul Vrancea. 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului se 
impune construirea de noi spaţii verzi în 
comuna menţionată.  
 
Surse de finanţare: 
 

699. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 – Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru închiderea platformelor de gunoi în 
comuna Balesti, judeţul Vrancea. 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

conform normelor in vigoare si adreselor 
primite din partea  organelor judetene, 
există obligativitatea  ca pana la data de 
01.07.2009 sa  fie executată aceasta 
lucrare . 
 

700. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 – Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 399.078  lei 
pentru demararea lucrărilor de amenajare a de 
spaţii verzi, comuna Jariştea, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului se 
impune construirea de noi spaţii verzi în 
comuna menţionată. 

701. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin. 14 – Programe multianuale de mediu si 

Se propune alocarea sumei de 200.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de amenajare şi 
reprofilare a 30.000 mp pentru construcţia 
unui parc si amenajarea spatiilor verzi 

Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului se 
impune construirea de noi spaţii verzi în 
comuna menţionată. 
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gospodarire a apelor 
 

aferente, comuna Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru  
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

702. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 – Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 115.000  lei 
pentru amenajare parcuri de odihna si 
agrement în comuna Broşteni, judeţul 
Vrancea. 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru  
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Acestea se află într-o stare degradantă  
 

703. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 23 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 537.800 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de regularizare 
pentru Paraul Vulcăneasa, comuna Mera, 
judeţul Vrancea. 
 

 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru evitarea inundatiilor  
 

704. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 23 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 560.900 lei 
pentru demararea lucrărilor de regularizare la 
Parau Vulcaneasa, comuna Mera, judeţul 
Vrancea. 
 

 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru evitarea inundatiilor  
 

705. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 23 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si 

Se propune alocarea sumei de 100.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de regularizare la 
Parau Larga,Parau Milcovel, Paraul 
Tiganiei,Paraul Milcovelu, comuna Mera, 

Pentru evitarea inundatiilor  
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ingheturilor judeţul Vrancea. 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 

Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

706. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 – Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

 

Se propune alocarea sumei de      113.851 lei 
pentru demararea lucrărilor de construire 
spaţii verzi, comuna Vintileasca, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului se 
impune construirea de noi spaţii verzi în 
comuna menţionată.  
 

707. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 23 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de      144370 lei 
pentru demararea lucrărilor de îndiguire 
maluri DC 112 Andreiasu –Ursoaia, comuna 
Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea. 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru evitarea inundatiilor  
 

708. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 – Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

 

Se propune alocarea sumei de      217.806 lei 
pentru amenajare şi înfiinţare parcuri, comuna 
Jitia, judeţul Vrancea. 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Acestea se află într-o stare degradantă  
 

709. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 23 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

 
Se propune alocarea sumei de 1.200.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de constructie a 
unui prag de fundare pentru pârâu Milcovelu, 
comuna Mera, judeţul Vrancea. 
 

 
Baraj distrus in  urma inundatiilor din 
2005, din cauza acestuia sunt probleme de 
trafic spre satul Milcovelu  
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Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

710. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 23 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de      677.503 lei 
pentru consolidare maluri Pârâul Zăbrăuţi in 
interiorul satului Diocheţi-Rediu, comuna 
Moviliţa, judeţul Vrancea. 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru evitarea de inundaţii care ar putea 
avea consecinţe grave este necesară 
amenajarea albiei pârâului. 
 

711. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 14 – Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 120.000 lei 
pentru construcţia şi amenajarea unei staţii de 
colectare a deşeurilor, oraş Marasesti, judeţul 
Vrancea. 
 
Autor: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Proiect in curs de executie in parteneriat 
cu Consiliul Local Adjud statie de 
colectare a deseurilor din zona Adjud- 
Panciu 

712. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin 
14 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul 
Sistem integrat de management al deşeurilor 
în judeţul Mureş – Depozit Ecologic Zonal în 
judeţul Mureş cu suma 37,128,000 lei 
-Staţie transfer deşeuri menajere cu 10 
comune de pe câmpie, oraş Sărmaşu, cu suma 
4,300,000 lei 
-Amenajare parc în satul Viisoara, comuna 
Viişoara, cu suma de 50.000 lei 
- Amenajare spaţii verzi, comuna  Zau de 
Câmpie, cu suma de 100.000 lei 
 
Autori:Deputat Ciprian Dobre, Grup PNL, 

Comunităţile locale au nevoie de 
implementarea sistemelor de control şi 
stocare a deşeurilor după normele 
europene în domeniu, precum şi 
aemnajarea spaţiilor verzi din aceste 
localităţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surse de finanţare: 
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Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Alocare din suma prevazuta 
 

713. Ministerul mediului 
 
Anexa 3/23/02 capitol 5001, gr. 51, 
art.02, alin 47,  

Poziţia 8, jud. Braşov: 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru 
judeţul BRAŞOV pentru obiectivul  

-Reconstructie ecologica a rezervatiei naturale 
,,Dumbrava Vadului“, comuna Şercaia, cu suma de 
58000 lei 
 
Autori : Deputaţi PNL, 
Gheorghe Gabor 
Mihai Donţu 
Senator PNL, 
Ioan Ghişe 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL  

,,Dumbrava Vadului“ sau „Poiana 
Narciselor” este un monument al 
naturii, unic în Europa, iar lucrările 
pentru reconstrucţie ecologică a acestei 
rezervaţii sunt absolut necesare pentru 
păstrarea ei. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Turismului 
 

714. Ministerul Mediului 
 
 Anexa nr 3/23 
 

Se propune  alocarea sumei de 124 milioane lei 
pentru amenajarea râului Şerca (SF 2001), mun 
Craiova, jud Dolj 
Autori: Deputaţi PNL Mihai Voicu, Ionuţ Stroe, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Amenajarea albiilor pentru prevenirea 
inundaţiilor 
 
 
Sursa de finanţare: Realocare în cadrul 
Ministerului Mediului 

715. Ministerul Mediului 
  
Anexa nr 3/23 
 

Se propune  alocarea sumei de 26 milioane lei pentru 
acoperirea canalului colector şi finalizare a Bd 
Râului, Craiova, jud Dolj 

Amenajarea albiilor pentru prevenirea 
inundaţiilor 
 
Sursa de finanţare: Realocare în cadrul 
Ministerului Mediului 
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716. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr 3/23 
 

Se propune alocarea sumei de 24 milioane lei pentru 
decolmatarea şi amenajarea luciului de apă în 
cartierul Făcăi, mun Craiova, jud Dolj 

 
Sursa de finanţare: Realocare în cadrul 
Ministerului Mediului 

717. Ministerul Mediului 
 
Anexa nr. 3/23/02 
 
Capitol 5001, grupa 51, art. 02 alin. 14 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(103 Se propune  alocarea de către 
Ministerul Mediului, pentru oraşul Făurei, 
jud. Brăila  a sumei de 60 mii lei,  pentru 
finanţarea Programului„Un mediu protejat – o 
viaţă mai bună”; 

 
 Autor: deputat PNL Diana Tuşa, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
*Se propune  alocarea din sumele prevăzute de către 
Ministerul Mediului, pentru Program multiannual de 
mediu şi gospodărirea apelor,  
 pentru urmăzoarele obiective de investiţii: 
*Lucrări de modernizare parc comunal, comuna 
Mircea Vodă, Jud. Brăila, cu suma de 350 mii lei; 
*Amenajarea parc de agrement în Sat Muchea, 
Comuna Siliştea,  Jud. Brăila cu suma de 330 mii 
lei ; 
* Amenajarea parc de agrement în Sat Cotu Lung, 
Comuna Siliştea,  Jud. Brăila cu suma de 330 mii 
lei ; 
* Amenajarea parcuri de agrement în Comuna 
Siliştea,  Jud. Brăila cu suma de 350 mii lei; 
* Reabilitarea parcului central şi extinderea 
suprafeţei de spaţiu verde prin amenajarea de parcuri 

Program menit să scadă nivelul 
poluării, să  asigure o imbunatatire a 
calitatii apei si aerului. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerul Mediului 
 
 
 
 
Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media de 
spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerul Mediului 
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noi în oraşul Făurei, jud. Brăila cu suma de 90 mii 
lei. 
* Înfiinţarea unui parc de agrement în oraşul Făurei, 
jud. Brăila cu suma de 25 mii lei. 
 
 
Autor: Deputat PNL, Diana Tuşa, Grupuirle 
parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat  
 
*Se propune suplimentarea sumelor alocate  de către 
Ministerul Mediului pentru  reabilitarea sistemului 
de colectare şi transport a deşeurilor şi extinderea 
sistemului de colectare selectivă în oraşul Făurei cu 
sume de 209 mii lei. 
 
 
Autor: Deputat PNL, Diana Tuşa,   
Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crearea unei infrastructuri si a unei 
logistici de colectare selectivă  a 
deşurilor în oraşul Făurei, jud. Brăila. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerul Mediului 
 
 
 

718. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/23/02, cap. 5001, gr. 51, art.02, 
alin 14 

Se propune suplimentarea sumei pentru obiectivul „ 
Realizare zona verde”, jud. Calarasi, comuna 
Ciocăneşti, cu suma de 930 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media de 
spaţiu verde pe cap de locuitor. 
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719. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap. 5001 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul „ Sistem 
integrat de gestiunea a deseurilor”, jud. Calarasi, loc. 
Lehliu-Gara, Lehliu si Lupsanu, cu suma de  5.510 
mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 

Crearea unei infrastructuri si a unei 
logistici de colectare selectivă  a 
deşurilor. 

720. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap. 5001 

Se propune suplimentarea sumei pentru obiectivul „ 
Sistemul de gestionare a deseurilor menajere”, jud. 
Calarasi, com. Alexandru Odobescu, Independenta, 
Cuza-Voda, Gradistea, Valcelele, Ciocanesti si Vlad 
Tepes, cu suma de 2918,25 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 

Crearea unei infrastructuri si a unei 
logistici de colectare selectivă  a 
deşurilor. 

721. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin 14 

Se propune suplimentarea sumei pentru obiectivul „ 
Parc verde si aliniamente”, jud. Calarasi, com. 
Independenta, cu suma 1000 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media de 
spaţiu verde pe cap de locuitor. 

722.  Ministerul Mediului 
 
 Anexa nr. 3/23/02 Cap. 5001, Gr. 20, 
art. 23 – Prevenirea şi combaterea 
inundaţiilor şi îngheţurilor 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
construirea unor diguri şi stavilare pe păşunile din 
comuna Trueşti, judeţul Botosani. 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Construirea de diguri şi stavilare pe 
păşunile din comună vor stopa 
erodările şi formarea de râpe care 
degradează mari suprafeţe de teren din 
comuna Truşeşti. 
Surse de finanţare : Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului 

723. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr. 3/23/02-  

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei pentru 
decolmatarea santului din Răuşeni pentru  prevenirea 
inundatiilor, comuna Răuşeni, judetul Botosani. 

Comuna Răuşeni este situată în nord-
estul judeţului Botosani. Creşterea 
debitelor râurilor Sitna si Jijia 
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Cap. 5001, Gr. 20, art. 23 – Prevenirea 
şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

 
 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

reprezintă un pericol de inundaţie 
pentru comuna Răuşeni. Din acest 
motiv, este necesară decolmatarea şi 
curăţarea cursurilor de ape, a podurilor, 
a podeţelor, a rigolelor şi a şanţurilor în 
vederea prevenirii producerii de 
inundaţii. 
 
Surse de finanţare : Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului 
 

724. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr. 3/23/02-  
Cap. 5001, Gr. 20, art. 23 – Prevenirea 
şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

Se propune alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
decolmatarea şanţurilor Şes Rediu împotriva 
inundaţiilor, sat Rediu, comuna Răuşeni, judeţul 
Botosani. 
 

Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

 

Comuna Răuşeni este situată în nord-
estul judeţului Botoşani. Creşterea 
debitelor râurilor Sitna şi Jijia 
reprezintă un pericol de inundaţie 
pentru comuna Răuşeni. Din acest 
motiv, este necesară decolmatarea şi 
curăţarea cursurilor de ape, a podurilor, 
a podeţelor, a rigolelor şi a şanţurilor în 
vederea prevenirii producerii de 
inundaţii 
Surse de finanţare : Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului 

725. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr. 3/23/02-  
Cap. 5001, Gr. 20, art. 23 – Prevenirea 
şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

Se propune alocarea sumei de 1.800 mii lei pentru 
consolidarea malurilor râului Prut, oraş Ştefăneşti, 
judeţul Botoşani. 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

 

Oraşul Ştefăneşti este situat în estul 
Câmpiei Jijiei Superioare, în apropierea 
confluenţei râului Başeu cu Prutul,. 
Fiind o zona cu risc mediu si ridicat la 
inundatii, motiv pentru care,se impune 
consolidarea malurilor râurilor în 
zonele afectate de inundaţii. 
Surse de finanţare : Fondul de Rezervă 
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 pus la dispoziţia Guvernului 

726. Ministerul Mediului 
 
Anexa nr. 3/23/02 
Cap. 5001, Gr. 20, art. 23 – Prevenirea 
şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei pentru 
amenajarea teritoriului împotriva calamităţilor 
naturale în comuna Ungureni, judeţul Botoşani. 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

 

Proiectul de amenajare a teritoriului 
impotriva calamităţilor naturale are ca 
obiectiv diminuarea riscurilor in cazul 
producerii acestora şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă. În cele mai multe 
situaţii, efectele calamităţilor naturale 
sunt provocate de inundaţii. 
Surse de finanţare : Fondul de Rezervă 
pus la dispoziţia Guvernului 

727. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr. 3/23/02 
Cap. 5001, Gr. 20, art. 23 – Prevenirea 
şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

Se propune alocarea sumei de 125 mii lei pentru 
amenajarea locurilor de joacă pentru copii, comuna 
Truşeşti, judetul Botosani. 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

 

Amenajarea locurilor de joacă pentru 
copii vine ca urmare a numărului mare 
de solicitări. În comună există un 
număr insuficient de locuri de joacă 
amplasate pe domeniul public. Deşi 
numărul de copii din localităţile 
comunei este mai mic decât numărul 
copiilor de la oraşe, aceştia nu trebuiesc 
privaţi de posibilitatea de a avea acces 
la spaţiile de joacă. 
Surse de finanţare : Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 

728. Ministerul Mediului 
 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 1 372,88 mii lei pentru 
construirea unui parc în localitataea Havârna, comuna 
Havârna, judeţul Botoşani. 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Lipsa spaţiilor verzi influenţează atât 
aspectul peisagistic, cât mai ales 
sănătatea oamenilor din acest oraş, ştiut 
fiind faptul că parcurile sunt adevărate 
oaze de sănătate. De asemenea , pe 
langă îmbunătăţirea  calităţii mediului, 
parcurile mai au �i rol de  reducere a  
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zgomotului prin estomparea poluării 
fonice , o importantă sursă de stres 
pentru locuitorii comunei, care în 
prezent, nu beneficiază de un astefl de 
parc. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 
 

729. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 25 mii lei pentru 
modernizarea şi amenajarea spaţiilor verzi dintre 
blocurile localităţii Truşeşti, comuna Truşeşti, judeţul 
Botoşani. 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Lipsa spaţiilor verzi influenţează atât 
aspectul peisagistic, cât mai ales 
sănătatea oamenilor din acest oraş, ştiut 
fiind faptul că parcurile sunt adevărate 
oaze de sănătate. De asemenea , pe 
langă îmbunătăţirea  calităţii mediului, 
parcurile mai au şi rol de  reducere a  
zgomotului prin estomparea poluării 
fonice , o importantă sursă de stres 
pentru locuitorii comunei, care în 
prezent, nu beneficiază de un astefl de 
parc. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 

730. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
modernizarea parcului comunal şi amenajarea 
locurilor de joacă pentru copii, comuna Suharău, 
judeţul Botoşani. 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Lipsa spaţiilor verzi influenţează atât 
aspectul peisagistic, cât mai ales 
sănătatea oamenilor din acest oraş, ştiut 
fiind faptul că parcurile sunt adevărate 
oaze de sănătate. De asemenea , pe 
langa imbunatatirea  calitatii mediului, 
parcurile mai au si rol de  reducere a  
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 zgomotului prin estomparea poluarii 
fonice , o importanta sursa de stres 
pentru locuitorii comunei, care in 
prezen, nu beneficiaza de un astefl de 
parc. 
Amenajarea locurilor de joacă pentru 
copii vine ca urmare a numărului mare 
de solicitări. În comună există un 
număr insuficient de locuri de joacă 
amplasate pe domeniul public. Deşi 
numărul de copii din localităţile 
comunei este mai mic decât numărul 
copiilor de la oraşe, aceştia nu trebuiesc 
privaţi de posibilitatea de a avea acces 
la spaţiile de joacă. 
 
Surse de finanţare : Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 

731. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea parcului comunal, 
comuna Călăraşi, judeţul Botoşani. 
 
 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Reabilitarea şi modernizarea parcului 
comunal din comuna Călăraşi este 
necesară desfăşurării activităţilor 
cultural-educative. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 

732. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
amenajarea parcului de recreere în Centrul Civic al 
satului Româneşti, comuna Româneşti, judeţul 
Botoşani. 

Amenajarea parcului în Centrul Civic 
al satului va asigura un spaţiu de 
recreere, atât pentru localnici, cât si 
pentru oaspeţi. De asemenea 



 
 

 

291 

mediu si gospodarire a apelor 
 

 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

amenajarea parcului si a spaţiilor verzi 
din interiorul acestuia vor asigura 
revitalizarea satului şi dezvoltarea 
potenţialului turistic şi social. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 

733. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
construcţia unui parc în satul Slobozia, comuna 
Cordăreni, judeţul Botoşani. 
 
Autor: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Lipsa spaţiilor verzi influenţează atât 
aspectul peisagistic, cât mai ales 
sănătatea oamenilor din acest oraş, ştiut 
fiind faptul că parcurile sunt adevărate 
oaze de sănătate. De asemenea , pe 
langă îmbunătăţirea  calităii mediului, 
parcurile mai au �i rol de  reducere a  
zgomotului prin estomparea poluării 
fonice , o importantă sursă de stres 
pentru locuitorii comunei, care în 
prezent, nu beneficiază de un astefl de 
parc. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 

734. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/33/02, cap. 5001, grupa 51, art. 
02, alin.14 
 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in vederea 
realizarii obiectivului AMENAJARE PARC JOACA 
GRADINITA LUIZI CĂLUGĂRA, comuna  Luizi 
Călugăra, cu suma de 25 mii lei . 
 
Autori : 

Asigurarea de spatiu verde amenajat 
pentru oamenii din comuna 
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Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 

 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

735. Ministerul mediului 
 
Anexa 3/23/02 
Cap 5001 grupa 51 art.02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru 
judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
REGULARIZARE RÂUL TAZLAU IN SATUL 
TARATA , comuna Pîrjol, cu suma de  1.000  mii lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 

Lucrarile sunt necesare pentru 
prevenirea efectelor inundatiilor  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

736. Ministerul mediului 
 
Anexa 3/23/02 Cap 5001 grupa 51 
art.02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru 
judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATII VERZI, 
comuna Sascut, cu suma de 400 mii lei  
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Lucrarile in cauză sunt necesare pentru 
aducerea la standarde europene a 
spatiilor verzi  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
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737. Ministerul mediului  
Anexa 3/23/02 Cap 5001 grupa 51 
art.02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
PROIECTARE SI EXECUTIE SPATII VERZI SI 
CENTRU CIVIC, comuna Săuceşti, cu suma de  80 
mii lei  
 
Autori: 
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 

Evitarea inundarii localitatii si 
limitarea pagubelor.  
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

738. Ministerul mediului  
 
Anexa 3/23/02 Cap 5001 grupa 51 
art.02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
REABILITARE SI MODERNIZARE PARC 
“Al.I.CUZA”RACACIUNI Sf SI PTh, comuna 
Răcăciuni, cu suma de  800 mii lei  
 
Autori: 
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 

Amenajarea unui spatiu verde necesar 
recreerii   
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

739. Ministerul Mediului  
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute Evitarea inundarii localitatii si 
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Anexa 3/23/02 
Cap 5001 grupa 51 art.02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
REGULARIZARI TORENTE SI DECOLMATARE 
PE PARAUL RACACIUNI SI CAPRIAN, comuna 
Răcăciuni, cu suma de  
1.800 mii lei  
 
Autori: 
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat  
 
 

limitarea pagubelor.  
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

740. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 1592,184    mii lei, 
pentru urmatoarele obiective : 

- amenajare parc in Comuna Bucerdea 
Granoasa, jud. Alba – 598,184 mii lei, 

- Construire platformă pentru deşeuri cu 
depozitare temporară în Comuna Sohodol, 
jud. Alba – 994 mii lei 

 
Autori:  
Deputat PNL Teodor Atanasiu 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
 
Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului  
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741. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
Ministerului Mediului cu suma de 680,145 mii lei, 
pentru obiectivul Reabilitare Parc municipal Aiud, 
judeţul Alba 
 
Autori:  
Deputat PNL Teodor Atanasiu 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului  
  

742. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru 
obiectivul: „Închidere groapă de gunoi oraş Turceni”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Standardele ecologice ale U.E. impun 
inchiderea de urgenşă a acesteia. 
 
Surse de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

743. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru 
obiectivul: „Regularizare pârâu Strâmba oraş 
Turceni”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Investiţia este necesară pentru  
combaterea inundaţiilor. 
 
Surse de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 
 

744. Ministerul Mediului  
Anexa nr. 3/ 23 /27 
(3 / 23 / 29) 
 

Se propune alocarea sumei de 12227  mii lei pentru 
consolidarea si supraînălţarea dig de apărare la 
Dunare, com Turcoaia, jud. Tulcea 
 
 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru siguranţa populației din zonele 

inundabile ale Dunării este impetuos 
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necesar finantarea acestui obiectiv.  

 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limita prevăzută pe anul 2008 

745. Ministerul mediului  
Anexa 3/23/02 cap 5001 grupa 51 art.02 
alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi pentru obiectivul „Construire 
stavilar pe raul Jijia”, Comuna Victoria, cu suma 
de 2.900 mii lei    RON. 
Autor:  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Evitarea inundarii localitatii si 
limitarea pagubelor.  
 
Sursa de finantare: 
BugetulAdministratiei Prezidentiale  
 

746. Ministerul Mediului 
Anexa 3/33/02, cap. 5001, grupa 51, art. 
02, alin.14 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul „Parc”, sat 
Letcani, Comuna Letcani,  cu suma de 750 mii 
lei    RON. 
 
Autor:  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea de spatiu verde 
amenajat pentru oamenii din 
comuna 
 
 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale  
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747. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/23/29, cap. 74.01 grupa 71 
art.01 alin.01– Protectia mediului- 
obieczive de investitii 
 

Suplimentarea cu 140.000 lei a sumei �resent� 
pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de 
decolmatare  a principalelor garle pescaresti din Delta 
Dunarii – Tulcea etapa a II-a” 
 
Autor: Deputat PD-L Sulfina BARBU  
Grupul Parlamentar PD-L  

Aceste lucrari fac parte din Programul 
de reconstructie ecologica a Deltei 
Dunarii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

748. Ministerul Mediului  
Anexa nr.3/23/29, cap. 74.01 grupa 71 
art.01 alin.01– Protectia mediului- 
obiective de investitii 
 

Suplimentarea cu 140.000 lei a sumei �resent� 
pentru obiectivul de investiţii „Lucrări hidrotehnice 
pentru îmbunătăţirea circulaţiei apei în Complexul 
Somova – Parcheş” 
 
 
Autor: Deputat PD-L Sulfina BARBU  
           Grupul Parlamentar PD-L 

Aceste lucrari fac parte din Programul 
de reconstructie ecologica a Deltei 
Dunariisi contribuie la mentinerea şi 
conservarea valorilor ecologice  în 
complexul acvatic Somova – Parcheş 
 
Sursa de finanţare : Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 

749. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/23/29 
HG nr.904 din 7 august 2007
privind unele măsuri pentru realizarea 
programelor multianuale prioritare de 
mediu şi gospodărire a apelor ce conţin 
obiective de investiţii în infrastructura 
de mediu, care se vor executa în 
perioada 2007-2013 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei prevazute pentru 
judetul Maramures cu suma de 50.630 mii lei pentru 
urmatoarele investitii: alimentare cu apa a 
comunelor Budesti si Sieu, canalizare si statie de 
epurare Miresu Mare 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
            Vasile Berci, deputat PNL  
            Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

 

In �resent este demarata procedura de 
refacere a studiului de fezabilitate. 
Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma 

750. Ministerul Mediului  
Anexa nr.3/23 
 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Mediului la anexa 3/23 cu 1.000.000 lei pentru: 
 
Execuţia proiectului “Reabilitare Parc Central” 
Suceava  

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru execuţia proiectului 
“Reabilitare Parc Central” Suceava  
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Autori: Senatorii PD-L  
Orest ONOFREI 
Sorin FODOREANU 
Deputaţii: 
Sanda Maria Ardeleanu 
Ioan Balan 
Dumitru Pardau  
Eugen C-tin Uricec 
Gabriel Gospodaru  
 

751. Ministerul Mediului  
Anexa nr.3/23 
 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Mediului la anexa 3/23 cu 3.513.448  lei pentru: 
“Consolidarea versant Zamca Suceava” 
 
 
Autori: Senatorii PD-L  
Orest ONOFREI 
Sorin FODOREANU 
Deputaţii: 
Sanda Maria Ardeleanu 
Ioan Balan 
Dumitru Pardau  
Eugen C-tin Uricec 
Gabriel Gospodaru  
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru consolidarea versantului 
Zamca Suceava deoarece alunecarea 
acestuia pune in pericol unitatea 
scolara din zona. 

752. Ministerul Mediului  
 
Anexa nr.3/33/02, Cap. 5001, grupa 51, 
art.02 alin. 14  
 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
 
Se propune alocarea sumei de 250 mii lei pentru 
amenajare parc comunaCosoba, judetul Giurgiu 
 

Ămbunătpăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spatiu verde amenajat 
pentru cetatenii din comuna  
 
Sursa de finantare:  
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Autori: deputat PNL Păsat Dan 
Senator PNL Mustăţea Vasile  
Grupurile parlamentare reunite ale PNL  
 

 
Fondul de Rezerva bugetara 

753. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, a 
Autori:rt 02, alin 14 – Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

 
Se propune alocarea sumei de 500 mil lei pentru 
inchiderea gropilor de gunoi în satele Fundeni, Hanu 
Conachi, Lungoci, comuna Fundeni, Judeţul Galaţi 
 
Autor: deputat Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Conform standardelor în vigoare ale 
UE, se impune închiderea gropilor de 
gunoi. 

754. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 6,670 mil. Lei pentru 
amenajarea parcului din zona centrală a comunei 
Munteni, Judeţul Galaţi. 
 
 
Autor: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru petrecearea timpului liber cat si 
recreerea intr-un spatiu curat cu spatii 
verzi. 

755. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei în valoare de 750.000 lei, 
pentru amenajarea unui parc in comuna Corod, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Suma alocata este pentru faza de 
execuţie fizică 

756. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei în valoare de 600.000 lei, 
pentru amenajarea unui  parc în comuna Negrileşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Autor: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru petrecearea timpului liber cat si 
recreerea intr-un spatiu curat cu spatii 
verzi, pe o suprafata cat mai mare. 
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757. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei în valoare de 25.000 lei  
pentru  reactualizarea proiectului „Colectare si 
transport deseuri” in comuna Vladesti, Judeţul Galaţi 
 
Autor: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru a fi în concordanţă cu normele 
UE. 

758. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 
23 Prevenirea si combaterea inundatiilor 
si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei în valoare de 1.400.000 
lei pentru realizarea investiţiei”Consolidare mal stâng  
parau Brăneşti”, comuna Vlădeşti, Judeţul Galaţi 
 
Autor: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru evitarea de inundatii care ar 
putea avea consecinte grave este 
necesara consolidarea malului stang al 
paraului Branesti 

759. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 
23 Prevenirea si combaterea inundatiilor 
si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei în valoare de 3000 mii lei, 
pentru regularizare Vaii lui Manolache, Sat Odaia 
Manolache, comuna Vînători, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru evitarea inundatiilor care ar 
putea avea consecinte grave este 
necesara regularizarea „Vaii lui 
Manolache” din satul Odaia 
Monolache, comuna Vinatori. 

760. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei în valoare de 610 mii lei, 
pentru realizarea unui  parc primărie nouă, în comuna 
Cuza – Vodă, Judeţul Galaţi. 
 
 
Autor:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului 
se impune construirea de noi spaţii 
verzi în comuna menţionată. 

761. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 
23 Prevenirea si combaterea inundatiilor 
si 

Se propune alocarea sumei 12000000 lei, pentru 
regularizarea Pârâului Valea Rea comuna Nicoreşti, 
judeţul Galaţi  
 
Autor:deputat PNL Victor Paul Dobre 

Pentru prevenirea inundaţiilor  
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ingheturilor Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
762. Ministerul Mediului 

 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei 5200000 lei, pentru 
sistemul ecologic de gestionare economică a 
deşeurilor menajere în comuna Nicoreşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autor:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Proiectul are realizat documentatia 
pentru studiul de fezabilitate. 

763. Ministerul Mediului 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 20, art 
23 Prevenirea si combaterea inundatiilor 
si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 8000000 lei, pentru 
regularizare pârâu Valea Lupei comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autor:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

 

764. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/23/21 cap 5001 grupa 51 art. 
02 alin 14 Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 

Alocarea sumei de 419.064 lei din suma prevăzută 
pentru continuarea amenajarii parcului din satul 
Schiulesti, com Izvoarelele, Jud. Prahova 
 
 
Autor: 
 
Senator PNL Teodor Melescanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 
 
 

Pentru imbunatatirea calitatii mediului 
se impune construirea de noi spatii 
verzi. 

765. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/23/02 cap. 5001, grupa 20 art 
23 Prevenirea si combaterea inundatiilor 

Pozitia 31 Prahova 
Alocarea sumei de 1.500.000 lei pentru continuarea 
lucrarilor la regularizarea curs Parau Bughea – Satele 
Bughea, Faget, Fundeni, Jud. Prahova 

Pentru evitarea inundatiilor 
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si inghetului  
 
Autor; 
Senator PNL Teodor Melescanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

766. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/23 

Alimentare cu apa in localitatea Ilganii de JOs, Com. 
Nufaru, Jud. Tulcea  
Beneficiar – Primaria Comunei Nufaru  
Nr. Contract 2374/24.03. 2008 
 
Total de incasat – 307,667.75 - incl. (TVA)  
 
 
Autor Deputat PSD Teodorescu Horia 
Grup Parlamentar PSD 
 

 

767. Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/23 

Alimentare cu apa pentru localitatile Valea 
Nucarilor si Iazurile , Com. Valea Nucarilor, Jud. 
Tulcea 
 
Beneficiar – Primaria Comunei Valea Nucarilor 

Nr. Contract   1278/19.03. 2008 
 
Total de incasat  - 4,028,256.30  - incl. (TVA) 

 
Autor Deputat PSD Teodorescu Horia 

Grup Parlamentar PSD  
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768. Anexa nr.4 
           Sume  defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 
2009 
 
5. Bihor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Bihor  pentru următoarele 
obiective : 
 

- Reparatii capitale si amenajari 
interioare sediu nou Muzeul Tarii 
Crisurilor – Oradea cu suma de 
54.408,2 mii lei  

- Restaurare sala spectacole la Teatrul 
de Stat,  Oradea cu suma de 3.000 mii 
lei  

 
 
Autor:  
Deputat Lucia Varga 
Grupurile reunite ale PNL din camera 
Deputatilor   si Senat 
 

 

Sumele sunt necesare pentru refacarea 
infrastructurii culturale a orasului 
Oradea 
 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Administratiei Prezidentiale  

 

769. Anexa nr.4 
 Sume  defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 
2009 

Din care: 
„sustinerea sistemului de protectie a copilului 
si a centrelor de asistenta sociala a persoanele 
cu handicap” 

Anexa nr.4 
 Sume  defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 
2009 

Din care: 
„minim sustinerea sistemului de protectie a 
copilului si a centrelor de asistenta sociala a 
persoanele cu handicap”  
 

Solicitam  să se precizeze ca “sumele 
pentru finantarea cheltuielilor pentru 
protectia copilului si centrelor pentru 
persoanele cu handicap”, sa 
fie”minime”,putand aloca sume mai 
mari, daca se inregistreaza economii la 
celelalte categorii de cheltuieli care se 
finanteaza din aceiasi sursa (lapte si 
corn - prin licitatie), personal 
neclerical,serviciul de evidenta a 
persoanelor, invatamantul special 
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Autori: Deputat PNL Daniel Chitoiu, Senator 
PNL Vasile Mustatea, grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

770. Anexa nr.4 

           Sume  defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 
2009 

            Din care, pentru: 

           „sustinerea sistemului de protectie a 
copilului si a centrelor de asistenta sociala a 
persoanele cu handicap” 
 

Anexa nr.4  

           Sume  defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 
2009  

Din care:      

„sumele minime pentru sustinerea 
sistemului de protectie a copilului si a 
centrelor de asistenta sociala a persoanele cu 
handicap” 

Senator: Trifon Belacurencu  - PSD 
Senator: Bara Ion - PDL 
 

 
 
Solicitam  sa se precizeze ca “sumele 
pentru finantarea cheltuielilor pentru 
protectia copilului si centrelor pentru 
persoanele cu handicap”, sa 
fie”minime”, existând posibilitatea 
alocării unor sume mai mari, daca se 
inregistreaza economii la celelalte 
categorii de cheltuieli care se 
finanteaza din aceiasi sursa (lapte si 
corn-prin licitatie), personal neclerical, 
serviciul de evidenta a persoanelor, 
invatamantul special 

771. Anexa 4 
Nr.5 Jud. Bihor 

- Majorarea sumei alocate pentru 
judeţul Bihor cu 500000 lei 

 
Autor: Deputat 
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
 

- Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul jud. Bihor; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

772. Anexa nr.4 
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 

Anexa nr.4 Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

Suma de 16.129 mii lei reprezintă 
drepturi câştigate cu sentinţă definitivă 
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cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2009 
 
5.Bihor .....73.719.....28.662 

nivelul judeţelor pe anul 2009 
 
 
5.Bihor.....117.848.....44.791 
 
Autori: Derzsi Ákos, Pető Csilla, Erdei-
Doloczki István, Lakatos Petru deputaţi 
UDMR, Cseke Attila senator UDMR 

 

în instanţă de către angajaţii 
D.G.A.S.P care trebuie plătite până în 
luna aprilie 2009 
Sumele solicitate sunt necesare pentru 
învăţământul special şi finanţarea 
centrului medico-social  Nucet şi 
pentru plata venitului minim garantat , 
drepturile însoţitorilor persoanelor cu 
handicap 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

773. Anexa 4 
Nr.19 – jud. Giurgiu 
 

  Se propune alocarea sumei de    500 mii lei 
pentru construire pod peste râul Dâmboviţa - 
comuna Cosoba, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Păsat  Dan şi senator 
PNL Mustăţea Vasile 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru buna desfasurare a activitatilor 
la nivelul judeţului Giurgiu . 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Ministerului Turismului.. 
 

774. Anexa nr.4 
 
26. Maramureş 
 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea cu suma de 
29.019 mii lei pentru investitia Partie 
olimpica Borsa si telegondola. 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  

Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Orasul Borsa a fost un oras minier, 
singura sansa pentru redresarea 
economica este dezvoltarea tursimului 
in zona. 
Sursa de finantare: Alocare din suma 
prevazuta sau din suplimentarea 
bugetului de 

775. Anexa nr.4 
 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 1.000 

Este o investitie straina (SUA) intr-un 
stadiu avansat de executie, dar fara 
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26. Maramureş 
 

mii lei pentru efectuarea lucrarilor de 
modernizare a Aeroportului International 
Baia Mare 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  

 Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

drum de acces. La punerea in 
functiune asigura 500 locuri de 
munca. 
Sursa de finantare: Alocare din suma 
prevazuta sau din suplimentarea 
bugetului de stat din inprumuturi 
externe 
 

776. Anexa nr.4 
 
26. Maramureş 
 

Solicităm creşterea cu 5.914 mii lei, de la 
55.006 mii lei la 60.920 mii lei, pentru judeţul 
Maramures. 
 
Deputaţi PD-L:  
 
Bud Nicolae 
Leţe Doru 
 
Deputaţi PSD: 
 
Zoica Gheorghe 
Cherecheş Cătălin 
 
Senatori PD-L: Bârlea Gheorghe 
 
Senatori PSD: Bota Sorin 
 

a) 3.414 mii lei suplimentarea sumelor 
pt sustinerea sistemului de protectie a 
copilului si a centrelor de asistenta 
sociala a persoanelor cu handicap, 
astfel din bugetul de stat sa se asigure 
o finantare de 80% din cheltuielile 
acestui sector de activitate la care 
asiguram o crestere a salariilor cu 5% 
iar cheltuielile cu bunuri si servicii 
rămânând în lei neschimbate față de 
anul 2008. Menționăm că execuția pe 
anul 2008 pentru această activitate 
este de 32829 mii lei din care 
Consiliul Județean Maramureș a 
asigurat din venituri proprii suma de 
9.341 mii lei, reprezentând 28,45%. 
b) 2.160 mii lei necesari pt. Finanţarea 
cheltuielilor privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv 
pt un număr de 40.000 copii preşcolari 
şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confesional. 
c) 340 mii lei pt plata contribuţiilor pt 
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personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din judeţ, se doreşte 
suplimentarea cu 35 a numărului 
maxim de posturi neclericale ce 
urmează a fi finanţate în anul 2009, 
ceea ce repreyintă doar 10% din 
solicitările cultelor religioase din 
judeţ. 

777. Anexa 4 
Nr.33 Jud. Sălaj 

- Majorarea sumei alocate pentru 
judeţul Sălaj cu 500000 lei,drumuri 
comunale si satesti sat Fagetu, com 
Plopis, jud Salaj 

 
 
Autor: Deputat 
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
 

- Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul jud. Sălaj; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

778. Anexa nr.5  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 
 
Nr.5 Jud. Bihor 

- Majorarea sumei alocate pentru judeţul 
Bihor cu 500000 lei. 
 
 
Autor: Deputat     
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor nazionale 
 
 

- Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor pe anul 2009; 
- Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului. 

779. Anexa nr. 5  
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 

Anexa nr. 5 Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
cheltuielile de personal conform OG 
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cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 
2009 
5. Bihor....385 620......317 448 

nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe 
anul 2009 
 
5. Bihor......395 620......447 448 
 
 
Autori: Derzsi Ákos, Pető Csilla, Erdei-
Doloczki István, Lakatos Petru deputaţi 
UDMR, Cseke Attila senator UDMR 
 

15/2008 pentru salarizarea 
personalului din învăţământ. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

780. Anexa 5 
Nr.11 Jud. Caraş Severin 

- Majorarea sumei alocate pentru judeţul 
Caraş Severin cu 500000 lei  
 
Autor: Deputat     
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
 

- Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor pe anul 2009; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 
 

781. Anexa nr.5  
mii lei-

Nr.crt. Judeţul  Suma  din care, 
14. Constanţa  342.356 297.614
  
 
 
 

 
 
Se propune suplimentarea sumei de 342.356 
mii lei cu suma 232.089 mii lei, respectiv 
574.445 mii lei. 
 
 

mii lei-
Nr.crt. Judeţul  Suma  din care, 
14. Constanţa  574.445 297.614 
 
 
 

Se propune suplimentarea pentru 
reabilitare şi extindere reţele, apă şi 
canalizare în Zona Barbu Ştefănescu 
Delavrancea, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. Suma necesară: 
4857,5 mii lei. 
 
Se propune suplimentarea pentru 
reabilitare şi extindere reţele, apă şi 
canalizare în Zona Faleză – str. Mihai 
Eminescu, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. Suma necesară: 
7.000 mii lei. 
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Autori: 
Senator - Alexandru Mazăre  
Deputaţi:  Radu Matei Brătianu, Antonella 
Marinescu, Eduard Stelian Martin, Manuela 
Mitrea – Grup PSD   
 

 
 
Se propune suplimentarea pentru 
reabilitare şi extindere reţele, apă şi 
canalizare în Zona Faleză Nord – 
Mamaia, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. Suma necesară: 
17.932,5 mii lei. 
 
Se propune suplimentarea pentru 
reabilitare şi extindere reţele, apă şi 
canalizare în Zona Prelungirea Tulcei-
Baba Novac, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. Suma necesară: 
35.470 mii lei. 
 
Se propune suplimentarea pentru 
reabilitare şi extindere reţele, apă şi 
canalizare în Zona Compozitorilor - 
Baba Novac, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. Suma necesară: 
22.721 mii lei. 
 
 
Se propune suplimentarea pentru 
reabilitare şi extindere reţele, apă şi 
canalizare în Zona Constanţa Sud – 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 40.000 mii 
lei. 
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Se propune suplimentarea pentru 
reabilitare şi extindere reţele, apă şi 
canalizare în Zona Palazu Mare, 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 15.000 mii 
lei. 
 
 
Se propune suplimentarea pentru 
reabilitare şi extindere reţele, apă şi 
canalizare în Zona Aurel Vlaicu, 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 10.000 mii 
lei. 
 
 
Se propune suplimentarea pentru 
reabilitare şi extindere reţele, apă şi 
canalizare în Zona Palas, str.Moţilor, 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 10.000 mii 
lei. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut pe 
2009. 
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782. Anexa 5 
Nr.27 Jud. Mehedinţi 

- Majorarea sumei alocate pentru 
judeţul Mehedinţi cu 500000 lei 

 
Autor: Deputat     
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor Nazionale 
 
 

- Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor pe anul 2009; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

783. Anexa 5 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2009 
 
42. Municipiul Bucureşti 
 
 

Se propune alocarea din fondurile prevăzute 
la Anexa 5, poziţia 42 a sumei de 300 mii lei 
pentru expertiza tehnică  şi studiul de 
fezabilitate necesar reconsolidării clădirii 
Teatrului Masca din Bd. Bucureştii Noi, nr. 
66, Sector 1, Bucureşti 
 
 
Autor: 
Deputat PNL Olteanu Bogdan, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Amendamentul este necesar întrucât 
alocarea fondurilor pentru expertiza 
tehnică şi studiul de fezabilitate 
reprezintă o condiţie de bază în 
vederea determinării costurilor 
necesare reconsolidării clădirii 
Teatrului Masca din Bd. Bucureştii 
Noi, nr. 66, Sector 1, Bucureşti. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

784. Anexa nr.5 

mii lei-
Nr.crt. Judeţul  Suma  din care, 
32. Satu Mare  256.950 228.124 

Se propune suplimentarea sumei de 256.950 
mii lei cu suma 4.800 mii lei, respectiv 
262.550 mii lei. 

mii lei-
Nr.crt. Judeţul  Suma  din care, 
14. Constanţa  262.550 228.124 
 
 

Autori: Senator Marian Valer 
deputaţ Gheorghe Ciocan -  PSD 

Construirea staţiei de epurare şi 
canalizare în comuna Certeze, judeţul 
Satu Mare. Suma necesară: 4000 mii 
lei. 
 
Reabilitare Cămin Cultural din satul 
Bârsău de Jos, comuna Bârsău, judeţul 
Satu Mare.  
Suma necesară:  800 mii lei 
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 Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului prevăzut pe 
2009. 
 

785. Anexa 5 
Nr.33 Jud. Sălaj 

- Majorarea sumei alocate pentru 
judeţul Sălaj cu 500000 lei 

 
Autor: Deputat     
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor pe anul 2009; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

786. Anexa nr.5  
 Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiul Bucureşti, pe anul 
2009 
 
Poziţia 32 judeţul Satu Mare  
Suma    -mii lei- 
   256.950 
 

Se propune suplimentarea sumei de 256.950 
mii lei cu suma 4.800 mii lei, respectiv 
262.550 mii lei. 
 
Construirea staţiei de epurare şi canalizare în 
comuna Certeze, judeţul Satu Mare. Suma 
necesară: 4000 mii lei. 
 
Reabilitare Cămin Cultural din satul Bârsău 
de Jos, comuna Bârsău, judeţul Satu Mare.  
Suma necesară:  800 mii lei 
 

Autori: Senator Marian Valer 
deputaţ Gheorghe Ciocan -  PSD 

 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului prevăzut pe 
2009. 

 

787. Anexa nr. 6  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei de 15.691 
mii lei cu suma 9.680 mii lei, respectiv 
25.371 mii lei. 
 

Modernizarea drum Zona Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. Suma 
necesară: 857 mii lei. 
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Poziţia 14 judeţul Constanţa  
Suma    -mii lei- 
   15.691 

 
 

Autori: 
Senator - Alexandru Mazăre  
Deputaţi:  Radu Matei Brătianu, Antonella 

Marinescu, Eduard Stelian Martin, Manuela 
Mitrea – Grup PSD   
 

 
Modernizarea drum în Zona Faleză – 
str. Mihai Eminescu, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. Suma 
necesară: 3500 mii lei. 
 
Modernizarea drum Zona Faleză Nord 
–Mamaia, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. Suma necesară: 932 
mii lei. 
 
Modernizarea drum Zona Prelungirea 
Tulcei-Baba Novac, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. Suma 
necesară: 470 mii lei. 
 
Modernizarea drum Zona 
Compozitorilor - Baba Novac, 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 721 mii 
lei. 
 
Modernizarea drum Zona Constanţa 
Sud – municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 800 mii 
lei. 
 
Modernizarea drum Zona Palazu 
Mare, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 800 mii 
lei. 



 
 

 

314 

 
Modernizarea drum Zona Aurel 
Vlaicu, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 800 mii 
lei. 
 
Modernizarea drum Zona Palas, 
str.Moţilor, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. Suma necesară: 800 
mii lei. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut pe 
2009. 
 

788. Anexa nr. 6  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 
2009 
 
5. Bihor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Bihor  pentru următoarele 
obiective  

  
- Modernizare DJ764 Beius – Rosia km 

21+038-31+432 si DJ764D Bratca – 
Borod km 10+038-28, Ltot= 28,874 
km,  cu suma de 9.729, 5901 mii lei 

- Modernizare DJ 709E Ciumeghiu – 
Ghiorac km 0+000-5+459, Ltot= 
5,459 km cu suma de 2.832, 3876 mii 
lei 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor beneficia  
locuitorii acestora. 
 
 
 
Sursa de finantare:  Bugetul  
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
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- Modernizare DJ 108J Remeti – Baraj 
Lesu km 0+000-7+371, Ltot= 7,371 
km cu suma de 5.414,142 mii lei  

- Modernizare DJ 767F Cetariu – 
Cauaceu km 11+950-18+650, Ltot= 
6,700 km cu suma de 6.212, 7592 mii 
lei  

- Modernizare DJ 797A Bicaciu – 
Ianosda km 0+000-17+051, Ltot= 
17,051 km cu suma de 19.867, 762 
mii lei  

-  Modificare traseu DJ 764G din DN 
76 – Lazuri de Beius cu suma de 
2.197,894  mii lei  

- Modernizare DJ 767B din DN 76 – 
Tasad – Copacel – Serghis – DJ767 
Ltot= 19,742 km  cu suma de 30.233, 
8 mii lei  

- Reabilitare DJ 795 Salonta – Tinca km 
0+000-23+320 si DJ 709A Belfir 
Pocola km 12+946-32+750 si 
km39+213-45+569 Ltot= 49,480 km 
cu suma de 98.475, 31 mii lei  

- Reabilitare DJ 108I Bucea – Bulz – 
Vadu Crisului – Tileagd cu suma de 
77.331, 55 mii lei  

- Reabilitare DJ 764 Beius – Rosia km 
0+000-22+090 si DJ 764D Bratca – 
Borod, Ltot= 49,480 km cu suma de 
62.484, 07 mii lei  

- Modernizare DC Birtin – Tomnatic 
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Comuna Vadu Crisului cu suma de 
13.000. mii lei  

- Reabilitare DC 167, Luncsoara – 
Gheghie cu  suma de 1.770 mii lei  

- Modernizare DC 3 Curtuiseni – Vasad 
comuna Curtuiseni, cu suma de 850 

- Continuare lucrarilor la DC 74, 
comuna  Girisu de Cris, cu suma de  
155 mii lei  

- Continuare lucrarilor la DC 87, sat 
Sauaieu, comuna  Nojorid cu suma de 
927, 141 mii lei  

- Modernizare DC 215 comuna Pocola 
cu suma de 750 mii lei  

- Modernizare DC 219, Lazuri comuna 
Rosia cu suma de 392 mii lei  

- Modernizare DC Burzuc  - Botean cu 
suma de 300 mii lei  

- Modernizare DC Sarbi – Salard cu 
suma de  300 mii lei 

- Reabilitare si modernizare str Cionc, 
comuna Varciorog cu suma de 815 mii 
lei  

-  
Autor: 
Deputat Lucia Varga 
Grupurile reunite ale PNL din camera 
Deputatilor   si Senat 
 

789. Anexa 6 
 Sume defalcate din taxa pe valoarea 

Se propune suplimentarea sumei de 11.483 
mii lei  cu suma 6.470,50 mii lei, respectiv  
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adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 
 
Poziţia 32 judeţul Satu Mare  
Suma    -mii lei- 
   11.483 
 

17.953,5 mii lei. 
 
Modernizarea drumului de acces spre satul 
Racşca, judeţul Satu Mare; Suma necesară: 
2070,50 mii lei 
 
Modernizarea drumului Călineşti Oaş – Coca, 
judeţul Satu Mare. Suma necesară: 1200 mii 
lei 
 
Modernizarea drumului Valea Vinului – 
Mănăstirea Măriuş, judeţul Satu Mare. Suma 
necesară: 2.100 mii lei. 
 
Modernizarea drumului din interiorul 
comunei Apa, judeţul Satu Mare. Suma 
necesară: 1100 mii lei. 
 
 

Autori: Senator Marian Valer 
deputaţ Gheorghe Ciocan -  PSD 

 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului prevăzut pe 
2009. 
 

 

790. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale, pe anul 
2009 
 
Nr.5 Jud. Bihor 

- Majorarea sumei alocate pentru 
judeţul Bihor cu 500000 lei 

 
Autor: Deputat     
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor Nazionale 
 

- Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene, comunale 
pe anul 2009; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

791. Anexa nr 6. Anexa nr 6 Sume defalcate din TVA pentru Sumele solicitate sunt necesare pentru 
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Sume defalcate din TVA pentru drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2009  
 
5. Bihor.....21 389 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2009  
 
 
5. Bihor.....89 852  
 
Autori:  
Derzsi Ákos, Pető Csilla, Erdei-Doloczki 
István, Lakatos Petru deputaţi UDMR, Cseke 
Attila senator UDMR 

-  

finalizarea lucrărilor începute şi 
întreţinerea şi modernizarea 
drumurilor judeţene. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

792. Anexa 6 
 
Nr. 9 – Jud. Braila 
 

Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judetene si comunale 
 
Poziţia 9 – Judetul Braila 
Suma propusă 12.050 mii lei 
 
Autori: 
Deputat Mihai Tudose     
Deputat Viorel Balcan     
Deputat Cristian Rizea    
Senator Ion Rotaru     
Grupul parlamentar al PSD+PC  
 
Senator Eugen Badalan 
Grup parlamentar al PDL 

Starea precara a drumurilor judetene 
si comunale. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

 

793. Anexa 6 
Sume defalcate TVA, art.4, lit. E din Legea 
Bugetului de Stat pe 2009 
 
12. Călăraşi 

 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi”, jud. Calarasi, 
com. Ciocanesti, cu suma de 4000 mii lei  
 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
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Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
 

794. Anexa 6 
Sume defalcate TVA, art.4, lit. E din Legea 
Bugetului de Stat pe 2009 
 
12. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
drumurile judetene si comunale jud. Calarasi, 
com. Ileana, cu suma de 4000 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
 

795. Anexa 6 
Sume defalcate TVA, art.4, lit. E din Legea 
Bugetului de Stat pe 2009 
 
12. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul ,,Asfaltare drumuri comunale 8 
km”, jud. Calarasi, com. Ulmu , cu suma de 
1713,6 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
 

796. Anexa 6 
Sume defalcate TVA, art.4, lit. E din Legea 
Bugetului de Stat pe 2009 
 
12. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul ,,Modernizare strazi Ulmu si 
Faureni”, jud. Calarasi, com. Ulmu, cu suma 
de 50 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
 

797. Anexa nr.6   Modernizarea drum Zona Barbu 
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Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale, pe anul 
2009 

 mii lei-
Nr.crt.  Judeţul   Suma  
TOTAL   
 
14. Constanţa    15.691 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Realizare zona verde”, jud. 
Calarasi, comuna Ciocanesti, cu suma de 930 
mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Ştefănescu Delavrancea, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. Suma 
necesară: 857 mii lei. 
 
Modernizarea drum în Zona Faleză – 
str. Mihai Eminescu, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. Suma 
necesară: 3500 mii lei. 
 
Modernizarea drum Zona Faleză Nord 
–Mamaia, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. Suma necesară: 932 
mii lei. 
 
Modernizarea drum Zona Prelungirea 
Tulcei-Baba Novac, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. Suma 
necesară: 470 mii lei. 
 
Modernizarea drum Zona 
Compozitorilor - Baba Novac, 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 721 mii 
lei. 
 
Modernizarea drum Zona Constanţa 
Sud – municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 800 mii 
lei. 
 
Modernizarea drum Zona Palazu 
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Mare, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 800 mii 
lei. 
 
Modernizarea drum Zona Aurel 
Vlaicu, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. Suma necesară: 800 mii 
lei. 
 
Modernizarea drum Zona Palas, 
str.Moţilor, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. Suma necesară: 800 
mii lei. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut pe 
2009. 
 

798. 

mii lei-
Nr.crt.  Judeţul   Suma  
TOTAL   
 
32. Satu Mare    11.483 
 

Se propune suplimentarea sumei de 11.483 
mii lei  cu suma 6.470,50 mii lei, respectiv  
17.953,5 mii lei. 
 

mii lei-
Nr.crt. Judeţul    Suma 
  
32. Satu Mare    17.953,5
 
 

Modernizarea drumului de acces spre 
satul Racşca, judeţul Satu Mare; Suma 
necesară: 2070,50 mii lei 
 
Modernizarea drumului Călineşti Oaş 
– Coca, judeţul Satu Mare. Suma 
necesară: 1200 mii lei 
 
Modernizarea drumului Valea Vinului 
– Mănăstirea Măriuş, judeţul Satu 
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Autori: Senator Marian Valer 
deputaţ Gheorghe Ciocan -  PSD 
 

Mare. Suma necesară: 2.100 mii lei. 
 
Modernizarea drumului din interiorul 
comunei Apa, judeţul Satu Mare. 
Suma necesară: 1100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului prevăzut pe 
2009. 
 

799. Anexa 6 
Nr. 26 Maramures 

 Este o investitie straina (SUA) intr-un 
stadiu avansat de executie, dar fara 
drum de acces. La punerea in 
functiune asigura 500 locuri de 
munca. 
Sursa de finantare: Alocare din suma 
prevazuta sau din suplimentarea 
bugetului de stat din inprumuturi 
externe 

800.  Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea cu suma de 
29.019 mii lei pentru investitia Partie 
olimpica Borsa si telegondola. 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

 

801. Anexa 6 
Nr.33 Jud. Sălaj 

- Majorarea sumei alocate pentru 
judeţul Sălaj cu 500000 lei 

 

- Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene, comunale 
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Autor: Deputat     
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
 

pe anul 2009; 
 
 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

802. mii lei-
Nr.crt.  Judeţul Suma  
TOTAL   
 
10. judeţul Buzău   19.796 
     

Se propune alocarea sumei de    1.500 mii lei 
pentru demararea lucrărilor pentru asfaltarea 
drumului judeţean 203 M (Bălteni şi Lunca)- 
pe o distanţa de 9 km- comuna C.A Rosetti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De acest urmează 
să beneficieze 2500 de persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

803. mii lei-
Nr.crt.  Judeţul Suma  
TOTAL   
 
10. judeţul Buzău   19.796 

Se propune alocarea sumei de   1.700 mii lei 
pentru asfaltarea  pe o distanţă de 3 km 
drumului judeţean DJ 116 Nicoleşti- DN 22- 
(cca 5 km în total), comuna Puieşti, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului judeţean DJ 
116 îngreunează mult circulaţia 
circulaţia automobilelor, aspect  care 
pune în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
importanţa majoră a DJ 116, este 
necesară asfaltarea acestuia.  
 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

804. Anexa 6 Anexa 6  
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Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene si comunale 
 
Poziţia 9 – Judeţul Brăila 
Suma alocată 7.862 mii lei 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judetene si comunale 
 
Poziţia 9 – Judetul Braila 
Suma propusă 12.050 mii lei 
 
Autori: 
Deputat Mihai Tudose    
Deputat Eugen Badalan 
Deputat Cristian Rizea    
Senator Ion Rotaru    
  
Grupul parlamentar al PSD+PC 
 
Deputat Viorel Balcan    
  Grup parlamentar al PD-L 
 

Starea precara a drumurilor judetene 
si comunale. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

 

805. Anexa 6  
Sume defalcate din TVA pentru drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2009 
 
10. Buzău 

La judeţul Buzău, se solicită suplimentarea cu 
suma totală de 26.350 mii lei, pentru: 
 - reabilitare drum comunal DC 13 
Balta Albă – Amara com. Balta Albă = 1.500 
mii lei; 
 - reabilitare prin balastru drumuri 
comunale comuna Bisoca = 1.600 mii lei; 
 - reabilitare drumuri comunale în 
comuna Blăjani =600 mii lei; 
 - reabilitare şi consolidare drumuri 
comunale în comuna Brăieşti = 800 mii lei; 
 - modernizare DC 94 Suchea în 
comuna Chiliile = 3.400 mii lei; 
 - reabilitare DC Spătaru - Gomoieşti  

Solicitarea sumei majorate până la 
26.350 mii lei se justifică prin faptul 
că drumurile judeţene şi comunale din 
Judeţul Buzău sunt într-o stare 
avansată de degradare.Fondurile 
alocate nefiind suficiente pentru 
reabilitarea căilor de acces necesare 
comunităţii. 
Sursa de finanţare :  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
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din comuna Costeşti = 3.600 mii lei; 
 - reabilitare DC Pietrosu – Grădiniţa 
din comuna Costeşti = 1.000 mii lei ;
 - reabilitare reţea de drumuri 
comunale în comuna Scorţoasa  = 300 mii lei 
; 
 - reabilitare DC 64 Caşoca  şi DC 238 
din comuna Siriu = 450 mii lei; 
 - reabilitare, asfaltare DC 176 din 
comuna Ţinteşti = 2500 mii lei ; 
 - reabilitare şi asfaltare DC Maxenu – 
Odaia Banului din comuna Ţinteşti = 5.000 
mii lei; 
 - reabilitare reţea drumuri comunale în 
comuna Ţinteşti = 3.800 mii lei; 
 - reabilitare şi asfaltare drumuri 
comunale în comuna Vâlcelele = 1.000 mii 
lei;  
 - reabilitare şi asfaltare DC 1514/1, 
1449 şi 1057 din comuna Zărneşti = 800 mii 
lei. 
 Autor : Senator Ion Vasile –
P.S.D.+P.C. 
 

806. Anexa 6  
Sume defalcate din TVA pentru drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2009 
 
12. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul ,,Modernizare drumuri, servicii 
sociale”, jud. Calarasi, com. Manastirea, cu 
suma de 832. 05 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
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Deputatilor 
 

dispoziţia Guvernului 

807. Anexa nr.6 

16.Dâmboviţa  

 

Suma de 12.880 mii lei propusă pentru  
pentru drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2009 pentru Judetul Dambovita, se 
suplimentează cu 2.000 mii lei rezultând 
14.880 mii lei. 
 
Autori: 
Senator Florin-Mircea Andrei 
Senator Valentin Calcan 
Deputat  Bogdan Cantaragiu  
Deputat Gheorghe Albu 
Deputat Georgică Dumitru 
Iulian Vlad – Grup PD-L 
 

Sunt peste 800km de drumuri judetene 
din care 50% nu sunt modernizate. 
Aproape 10% sunt drumuri judetene 
din pamant, nici macar pietruite! 
Majoritatea drumurilor modernizate au 
peste 30 de ani vechime si necesita 
lucrari de reabilitare. Traficul auto a 
crescut foarte mult in ultimii ani in 
special traficul greu ceea ce a dus la 
deteriorari ale suprafetei carosabilului. 
 

808. Anexa nr. 6  
Sume defalcate din taxa din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009  
 
26. Maramureş................. 10.699 

Anexa nr. 6 Sume defalcate din taxa din taxa 
pe valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2009  
 
26. Maramureş......20.699 
 
Autori:  
Béres Stefan, Erdei-Dolóczki István , Lakatos 
Petru – deputat UDMR 
 

Pentru reabilitarea şi pentru reparaţiile 
curente ale drumurilor judeţene 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

809. Anexa nr. 6  
 
26. Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Maramureş cu  suma de 
16.574 mii lei, pentru următoarele obiective: 
- DC 28A Şişeşti - 800 mii lei 
- DC 79 Groşi -105,5 mii lei 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
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- DC 61, 62, 63 Valea Cioarului – 5.000 
mii lei  
- DC 31, 43, 45 Copalnic Mănăştur – 
2.722 mii lei  
- DC 32 Cerneşti- 4497 mii lei 
- DC 46 Coaş -741 mii lei 
- DC 76 Remetea-Chioarului -1.904 mii 
lei 
- DC 59 Boiu Mare – 653 mii lei 
- DC 91A Sălsig – 150 mii lei 
- Drum industrial Fabrica de 

componente   areonautice - comuna 
Dumbrăviţa-3000 mii lei 

 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

 

acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 
sau din suplimentarea bugetului de stat 
din inprumuturi externe 

810. Anexa nr. 6  
 
26. Maramureş 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Maramureş cu  suma de 
16.635 mii lei, pentru finantarea finalizarii 
proiectelor de alimentare cu apa si 
reabilitare a a retelelor de alimentare cu apa 
in localitatile Petrova, Ardusat, Salsig, 
Remetea Chioarului, Cernesti, Boiu Mare, 
Rona de Jos.  
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  

In prezent este demarata procedura de 
refacere a studiului de fezabilitate. 
Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 
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Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

811. Anexa nr. 6  
 
35. Suceava 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare 27 km strazi”, oras 
Vicovu de Sus, cu suma de 56 000 mii lei 
 
Autor: 
Gheorghe Coroama, 
Deputat PNL Suceava  
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Surse de finanţare: 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 

812. Anexa nr. 6  
 
35. Suceava 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Asfaltare centru oras”, oras Siret, 
cu suma de 
 3 000 mii lei 
 
Autor: 
Gheorghe Coroama, 
Deputat PNL Suceava  
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Surse de finanţare: 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 

813. Anexa nr. 6  
 
35. Suceava 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Asfaltare strazi”, com 
Dumbraveni, cu suma de 17 672 mii lei 
 
Autor: 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
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Gheorghe Coroama, 
Deputat PNL Suceava  
 

acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Surse de finanţare: 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 

814. Anexa nr. 6  
 
35. Suceava 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare drum comunal 
Bradet”, com Voitinel, cu suma de 2 016 mii 
lei 
 
 
Autor: 
Gheorghe Coroama, 
Deputat PNL Suceava  
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Surse de finanţare: 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 

815. Anexa nr. 6  
 
35. Suceava 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Consolidare mal drept Siret”, com 
Dumbraveni, cu suma de 10 552 mii lei 
 
Autor: 
Gheorghe Coroama, 
Deputat PNL Suceava  
 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Surse de finanţare: 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
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816. Anexa nr. 6  
 
35. Suceava 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Piertuire strazi”, com 
Dumbraveni, cu suma de  9 822 mii lei  
Autor: 
Gheorghe Coroama, 
Deputat PNL Suceava  
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Surse de finanţare: 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 

817. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de  
46.090,69 mii lei pentru modernizarea 
drumului comunal DC 36 Răuşeni – Doina, 
comuna Răuşeni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară actuală a drumului DC 
36 Rauşeni - Doina îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

818. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de  29.000 
mii lei pentru modernizarea drumurilor 
comunale şi săteşti din satele Răuşeni, Rediu, 
Stolniceni, Pogorăşti, Doina, comuna 
Răuşeni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 
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819. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 3.000 mii 
lei pentru începerea lucrărilor de reabilitare 
prin pietruire a drumurilor săteşti din satele 
Răuşeni, Rediu, Stolniceni, Doina şi 
Pogorasti, comuna Răuşeni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

820. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 1.099,63 
mii lei pentru reabilitarea prin pietruire a 
drumului comunal DC5 Cotu Miculinti, 
comuna Cotuţca, judetul Botosani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 
 

821. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 967,89 
mii lei pentru reabilitarea prin pietruire a 
drumului comunal DC6 Avram Iancu, 
comuna Cotutca, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 
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822. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 350 mii 
lei pentru modernizarea prin pietruire a unui 
drum comunal pe o lungime de 5 km, comuna 
Băluteni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

823. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 8.016 mii 
lei pentru modernizarea DC 40, 41, 41A, în 
comuna Lunca, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

824. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 2.000 mii 
lei pentru reabilitarea drumurilor comunale şi 
săteşti prin reprofilare şi împietruire pe o 
distanţă de 20 km lungime din comuna 
Suharău, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

825. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani Starea precară a străzilor din oraşul 
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valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 11.444,89  
mii lei pentru modernizarea străzilor din zona 
II, oraş Darabani, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Darabani, cartierul Teioasa, str. 
Veteranilor, str. Ştefan Luchian, str. 
Al.I.Cuza, str. Iasomiei, str. Crinilor, 
str. Col. Schiopu Constantin 
îngreunează mult circulaţia pietonilor 
şi face aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor. Lungimea totală a 
străzilor prezentate  este de 7950 m. 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

826. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de  4.146,09 
mii lei pentru modernizarea străzilor din zona 
I, oraş Darabani, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară a străzilor din Satul 
Bajura, oraş Darabani, str. Scolii, str. 
Apusului, str. Muncii îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor. Lungimea totala a 
străzilor prezentate  este de 3304 m. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

827. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 5.354,58 
mii lei pentru modernizarea străzilor din zona 
III, oraş Darabani, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară a străzilor din oraşul 
Darabani, str. Muncitorului, str. D. 
Branza,  str. Nicolae Iorga, str. 
Libertăţii îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor. Lungimea 
totala a străzilor prezentate  este de 2 
500 m. 
 



 
 

 

334 

Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

828. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 4.000 mii 
lei pentru realizarea unui drum care să 
faciliteze accesul atelajelor, Darabani, judeţul 
Botoşani.  
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

În oraşul Darabani nu există în prezent 
un drum care să faciliteze accesul 
atelajelor. Accesul atelajelor în oraş 
este strict interzis, motiv pentru care 
propunem realizarea unui drum în 
extravilanul oraşului Darabani care sa 
faciliteze accesul acestora fără a 
provoca daune. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

829. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 4.500 mii 
lei pentru reabilitarea străzilor comunale prin 
împietruirea acestora pe o lungime de 28 km, 
comuna Călăraşi, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Situaţia economică a comunei este 
foarte slabă, lipsesc locurile de muncă, 
iar investitorii nu îşi mai aduc aportul 
în comună datorită celor 14 km de 
drum judeţean neasfaltat şi cu 
denivelări, prin care se realizează 
interese naţionale, judeţene şi locale. 
Drumurile comunale se află într-un 
stadiu avansat de degradare. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

830. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 3.000 mii 

Situaţia economică a comunei este 
foarte slabă, lipsesc locurile de muncă, 
iar investitorii nu îşi mai aduc aportul 
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lei pentru reabilitarea drumurilor locale prin 
pietruire în satele Copălău, Cerbu şi Cotu, 
comuna Copălău, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

în comună datorită celor 14 km de 
drum judeţean neasfaltat şi cu 
denivelări, prin care se realizează 
interese naţionale, judeţene şi locale. 
Drumurile comunale se află într-un 
stadiu avansat de degradare. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

831. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoţani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 1.500 mii 
lei pentru reabilitarea drumului comunal 52A 
de la DN 24C până la legătura cu comuna 
Albeşti. Drumul comunal va traversa satele 
Bogdăneşti, Ringhileşti, comuna Santa Mare, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

832. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 3.248,69 
mii lei pentru viabilizarea prin împietruire a 
drumurilor locale din Griviţa şi Cordăreni, 
comuna Cordăreni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

833. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani Starea precară actuală a drumurilor 
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valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 5.000 mii 
lei pentru modernizarea drumurilor săteşti şi 
comunale prin pietruire, comuna Păltiniş, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

834. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 6.505,65 
mii lei pentru viabilizarea prin împietruire a 
drumurilor săteşti din comuna Unţeni, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

835. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 17.200 
mii lei pentru modernizarea drumului 
comunal DC29 Burleşti-Soroceni-Burla-
Unţeni-Mănăstireni cimitir în comuna Unţeni, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

836. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 



 
 

 

337 

judeţene şi  comunale pe anul 2009. pentru judeţul Botoşani cu suma de 500 mii 
lei pentru viabilizarea drumurilor săteşti prin 
împietruire, comuna Manoleasa, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

837. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 6.000 mii 
lei pentru viabilizarea drumurilor săteşti prin 
împietruire, comuna Durneşti, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

838. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 3.867,50 
mii lei pentru reabilitarea prin împietruire a 
50 km de drumuri săteşti în toate cele 12 sate 
ale comunei Ungureni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

839. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 7.930,84 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 



 
 

 

338 

mii lei  pentru modernizarea DC 17 Ungureni 
– Epureni – Iacobeni pe o lungime de 5,5 km, 
comuna Ungureni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

840. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 7,50 mii 
lei  pentru asfaltarea a 9,5 km de drumuri 
săteşti din comuna Coşula, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

841. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 4.400 mii 
lei, pentru modernizarea DC 15 – DCL 136, 
Plopenii Mici – Mihai Viteazu, comuna 
Ungureni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

842. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 43,31 mii 
lei pentru modernizarea drumurilor locale în 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
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comuna Coşula, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

843. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 1.200 mii 
lei pentru pietruirea drumurilor săteşti în 
lungime de 5 km, în comuna Leorda, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

844. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 15.000 
mii lei pentru reabilitare drumuri săteşti în 
satele Miorcani şi Rediu, comuna Rădăuţi-
Prut, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

845. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 524 mii 
lei pentru reabilitare şi modernizare DS 115A 
– DS65, oraş Ştefăneşti, judeţul Botoşani. 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
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Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

846. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 1.112,50 
mii lei pentru reabilitare şi modernizare 
drumul DC33A, oraş Ştefăneşti, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si săteşti îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

847. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 6.497 mii 
lei pentru reabilitarea străzilor Luceafarul, 
Col. Vasiliu şi Sălciilor din Municipiul 
Dorohoi, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Municipiul Dorohoi se află în partea 
de nord a judeţului Botoşani, la 
intersecţia a două drumuri naţionale şi 
a trei drumuri judeţene. Aceste 
drumuri se racordează în zona centrală 
a municipiului Dorohoi, fapt pentru 
care Consiliul Local a stabilit rute 
ocolitoare pe care se desfăşoară 
circulaţia autovehiculelor de mare 
tonaj. Astfel, 65% din străzi sunt 
degradate, ajungând din străzi asfaltate 
în străzi pietruite. Degradarea 
accentuată a străzilor a fost cauzată de 
tranzitarea municipiului Dorohoi cu 
mijloace de transport de mare tonaj 
pentru realizarea infrastructurii în 
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satele şi comunele care au accesat  
fonduri SAPARD. Din cauza stării 
drumurilor pot apărea şi conflicte 
sociale, cum ar fi blocarea drumurilor 
de către cetăţenii afectaţi, neatragerea 
investitorilor străini, stagnarea 
creşterii economiei a municipiului, 
distrugerea autovehiculelor, poluarea 
mediului, distrugerea utilităţilor 
existente şi neasigurarea unei circulaţii 
în condiţii de siguranţă. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

848. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 5.000 mii 
lei pentru reabilitarea Bulevardului Victoriei 
din municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Arterele rutiere din municipiul 
Dorohoi sunt executate între anii 
1968-1973, întreţinerea fiind executată 
doar de lucrări de strictă necesitate, 
fără a se executa lucrări de reparaţii 
din lipsa fondurilor. În vederea 
preluării valorilor de trafic se impune 
reabilitarea Bulevardului Victoriei cu 
lăţimea de 14 m, cu patru benzi de 
circulaţie, două pe fiecare sens. În 
acest moment, strada este 90% 
degradată, necesitând intervenţii cât 
mai rapide. Menţionez că pe aceasta 
stradă s-au executat lucrările de 
alimentare cu apă a municipiului 
Dorohoi, care au condus la degradarea 
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infrastructurii drumului. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

849. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 250 mii 
lei pentru reabilitarea şi modernizarea 
trotuarelor pietonale, comuna Truţeşti, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Trotuarele pietonale din comună 
prezintă un grad avansat de uzură, iar 
reabilitarea şi modernizarea acestora 
prin montarea pavelelor, a bordurilor 
carosabile şi delimitarea spaţiilor verzi 
cu borduri necarosabile ar fi un prim 
pas spre normalitate şi ar conduce la 
relaxarea locuitorilor şi la dezvoltarea 
comunei. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 

850. ANEXA Nr. 6- Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată  pentru drumurile 
judeţene şi  comunale pe anul 2009. 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de  250 mii 
lei pentru construirea trotuarului de acces 
pietonal cu o lungime de 3,5 km în satele 
Româneşti, Dângeni, comuna Româneşti, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Trotuarele pietonale din comună 
prezintă un grad avansat de uzură, iar 
reabilitarea şi modernizarea acestora 
prin montarea pavelelor, a bordurilor 
carosabile şi delimitarea spaţiilor verzi 
cu borduri necarosabile ar fi un prim 
pas spre normalitate şi ar conduce la 
relaxarea locuitorilor şi la dezvoltarea 
comunei. 
 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, în limitele prevăzute pe 
anul 2008 
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851. Anexa 6 
 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale 
 
 
 

Suplimentarea pentru judeţul Sibiu a sumelor 
prevăzute de la 11431 mii lei la 24944 mii lei. 
Suplimentarea cu 13513 mii lei se va face 
prin redistribuirea din fondul de rezervă la 
dispoziţia Primului-Ministru. 
 
Autori: Senator  Viorel ARCAŞ Deputat  Ioan 
CINDREA Deputat  Mircea Silvestru LUP 

Solicităm suplimentarea pentru a  
asigura programul minim de lucrări de 
întreţinere şi reparaţii pe drumuri şi 
poduri judeţene şi comunale în 
vederea asigurării siguranţei 
circulaţiei. Pentru 2008 sumele 
aprobate pentru judeţul Sibiu au fost 
de 24944 mii lei, sumă solicitată şi în 
prezent. 

852. Anexa nr.6  
Drumuri judetene si comunale din Legea 
bugetului de stat pe anul 2009 

Se propune suplimentarea bugetului pentru 
judetul Bistrita-Nasaud la anexa nr.6 –  
Drumuri judetene si comunale de la 10.179 
mii lei la 15.000 mii lei cu o crestere de 
4821 mii lei. 
 
Autori: Deputat Ioan Oltean  PD-L 
            Deputat Ioan Nelu Botis  PD-L 
            Deputat Radu Moldovan  PSD 
            Deputat  Ioan Tinteanu  PNL 
            Senator  Ioan Sbirciu  PD-L 
            Senator  Danut Prunea  PSD. 
 

Judetul Bistrita – Nasaud detine una 
din cele mai slab dezvoltate 
infrastructuri rutiere, fiind investite 
sume foarte mici pentru dezvoltarea 
infrastructurii in ultimii ani. 

853. Anexa nr.7  
– Echilibrarea bugetelor locale din Legea 
bugetului de stat pe anul 2009 

Se propune suplimentarea bugetului la anexa 
nr.7  
– Echilibrarea bugetelor locale pentru 
judetul Bistrita-Nasaud de la 39.168 mii lei 
la 50.000 mii lei cu o crestere de 10.832 mii 
lei. 

In anul 2008 foarte multe primarii din 
judetul Bistrita-Nasaud, nu au avut 
resurse de finantare a cheltuielilor 
pentru autoritati executive, reperatii 
capitale si curente. 
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Autor: Deputat Ioan Oltean  PD-L 
            Deputat Ioan Nelu Botis  PD-L 
            Deputat Radu Moldovan  PSD 
            Deputat  Ioan Tinteanu  PNL 
            Senator  Ioan Sbirciu  PD-L 
            Senator  Danut Prunea  PSD. 
 

854. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 3.504,66 mii lei 
pentru realizarea sistemului integrat de 
management al deşeurilor pentru opt comune 
din judeţul Botosani. Locul amplasamentului 
este comuna Răuţeni, judeţul Botoşani. 

Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Acest proiect este necesar datorita 
existentei deseurilor aruncate in locuri 
neamenajate in apropierea locuintelor, 
in conditiile in care containerele sunt 
sparte si nu permit o colectare 
selectiva, dar care permit scurgerea 
levigatului, creandu-se astfel un 
pericol real pentru sanatatea oamenilor 
si a mediului inconjurator. Proiectul 
implică înlocuirea întregului vechi 
sistem de colectare şi depozitare a 
deşeurilor solide cu unul modern, 
ecologic, prin care sticla, plasticul şi 
hârtia se vor recicla, iar deşeurile 
organice vor fi transformate în 
compost, nemaifiind stocate în 
depozitul de deşeuri. Realizarea 
sistemului integrat de managemt al 
deseurilor are ca obiective protejarea 
sanatatii oamenilor, a mediului 
inconjurator si economisirea resurselor 
naturale. 
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Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 
 

855. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru gestionarea deşeurilor în comuna 
Ungureni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Administraţia locală urmareşte 
realizarea unui sistem de colectare şi 
depozitare temporară a deşeurilor şi 
colectarea selectivă a acestora ( hârtie, 
sticlă, plastic, etc.) Se are în vedere 
realizarea de aproximativ 12 platforme 
de depozitare în satele comunei, 
precum şi realizarea unor instalaţii de 
balotare a acestor deşeuri. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 
 

856. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru construcţia rampei de depozitare a 
deşeurilor în satele Răuţeni, Rediu, Doina, 
Stolniceni şi Pogorăşti, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

În prezent, în satele Răuşeni, Rediu, 
Doina, Stolniceni şi Pogorăşti din 
comuna Răuseni, judeţul Botosani, nu 
există rampe de depozitare a 
deşeurilor care să fie în conformitate 
cu planul de managemt al deşeurilor. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute pe anul 2008 
 

857. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 80 mii lei 

Starea actuală a sediului primăriei nu 
oferă angajaţilor condiţiile necesare 
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echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

pentru reabilitarea sediului Primăriei comunei 
George Enescu, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

pentru buna desfăşurare a activităţilor; 
spaţii insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare improprii, 
resurse materiale insuficiente.  Este 
necesară reabilitarea sediului primăriei 
pentru obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 
Diminuarea Bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute pe anul 2008. 
 

858. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 400 mii 
lei pentru construirea sediului Primăriei, 
localitatea Havârna, comuna Havârna, judetul 
Botosani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

859. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 18.323,36 
mii lei pentru construirea sediului Primăriei 
Răuţeni, comuna Răuţeni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale  
 

860. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 1.500 mii 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
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echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

lei pentru construcţia unui sediu nou al 
primăriei, comuna Coşulca, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

861. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 3.000 mii 
lei pentru construcţia sediului Primăriei 
comunei Băluşeni (2009-2010), comuna 
Băluşeni, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

862. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 1.381 mii 
lei pentru construirea unui sediu nou de 
Primărie, comuna Lunca, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

863. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 4.400 mii 
lei pentru construirea unui sediu nou de 
Primărie, în comuna Broscăuţi, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
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864. Anexa nr. 7  

 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 3.600 mii 
lei  pentru reabilitarea şi modernizarea 
sediului Primăriei din Darabani, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

865. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 3.600 mii 
lei  pentru reabilitarea şi modernizarea 
sediului Primăriei din Darabani, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

866. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 15.000 
mii lei pentru construirea sediului Primăriei 
Româneşti, comuna Româneşti, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

867. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 2.300 mii 
lei pentru construcţia sediului Consiliului 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
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7. Botoşani 

Local Păltiniş, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

868. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 1.500.000 
mii lei pentru reabilitarea sediului Primăriei 
Avrameni, sat Avrameni, comuna Avrameni, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

869. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 1.800 mii 
lei pentru finalizarea construirii sediului 
Primăriei din comuna Durneşti, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

870. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 1.850 mii 
lei pentru construcţia unui nou sediu de 
primărie, în sat Leorda, comuna Leorda, 
judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
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871. Anexa nr. 7  

 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 
239.025,80 mii lei pentru cheltuielile de 
capital necesare realizării obiectivului de 
investiţii Sediul Consiliului Local al Comunei 
Roma, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie a sediului Consiliului 
Local. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
 

872. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 617 mii 
lei pentru construirea pie�ei agro-alimentare 
în comuna Lunca, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Necesitatea existenţei unui loc pentru 
desfacerea produselor agro-alimentare  
ca urmare a numeroaselor solicitări 
venite din partea localniclor. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
 

873. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de1.031 mii 
lei pentru modernizarea şi reamenajarea pieţei 
din oraşul Darabani, judeţul Botoşani. 
 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Necesitatea existenţei unui loc pentru 
desfacerea produselor agro-alimentare  
ca urmare a numeroaselor solicitări 
venite din partea localniclor. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
 

874. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 300 mii 

Necesitatea existenţei unui loc pentru 
desfacerea produselor agro-alimentare  
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echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

lei pentru reabilitarea şi modernizarea pieţei 
agro-alimentare din comuna Călăraşi, judeţul 
Botoşani.  
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

ca urmare a numeroaselor solicitări 
venite din partea localniclor. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
 

875. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 120 mii 
lei pentru achiziţionarea mobilierului pentru 
Primăria Coşula, comuna Coşula, judeţul 
Botoşani. 
 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Achiziţionarea de mobilier pentru 
sediul Primăriei Coşula este necesară 
întrucât vechiul mobilier prezintă un 
grad ridicat de uzură, birourile fiind 
dotate insuficient, nesatisfăcând 
condiţiile de muncă ale funcţionarilor 
instituţiei. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
 

876. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 320 mii 
lei pentru achiziţionarea unui microbuz pentru 
Primăria Coşula, comuna Coşula, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

În prezent Primăria Coşula nu dispune 
de un microbuz. 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 

877. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 240 mii 

Solicităm achiziţionarea unei masini 
P.S.I, întrucât mijloacele mobile de 
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echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

lei pentru achiziţionarea unei maşini PSI  în 
comuna Coşula, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

 

intervenţie la incendii sunt 
insuficiente. De asemenea, acest 
mijloc mobil de intervenţie asigură 
protecţia personalului de intervenţie la 
efectele negative ale agenţilor care 
intervin în caz de incendiu, precum şi 
posibilităţi de iluminat, de comunicare 
şi de lucru în condiţii de siguranţă. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
 

878. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 260 mii 
lei pentru dotarea cu un buldo excavator 
multifuncţional în comuna Copălău, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Comuna Copălau nu beneficiază în 
prezent de un buldo excavator 
multifuncţional. 
 

879. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 30 mii lei  
necesară achiziţionării unui autoturism pentru 
Primăria comunei Durneşti, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Institutia primariei nu are la ora actual 
nici  un autoturism. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
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880. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitarea Dispensarului Medical 
Calăraşi, comuna Călăraşi, judeţul Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 
 

Este necesară reabilitarea 
Dispensarului Medical Călăraşi din 
comuna Călăraşi deoarece  acesta a ars 
în anul 2001, neefectuându-se reparaţii 
capitale. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
 

881. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
7. Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea Bibliotecii 
Orăşenesti din oraşul Darabani, judeţul 
Botoşani. 
 
Iniţiator: 
Senator PNL Dr. Liviu Câmpanu 
 

Biblioteca Orăşenească este una dintre 
cele mai importante instituţii ale 
oraşului Darabani, deoarece ea asigură 
accesul la lectura şi la sursele de 
documentare pentru a permite 
independenţa intelectuală a fiecărui 
individ şi pentru a contribui la 
progresul social. 
Considerăm necesară modernizarea şi 
reabilitarea acesteia, datorită gradului 
ridicat de uzură, atât în interior, cât şi 
la exterior. 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008. 
 

882. Anexa nr. 7  
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea  cu 60.172 mii lei a 
sumei prevăzute pentru judeţul Vrancea.  

 
Autori: 

Suplimentarea este necesară pentru: 
 - asigurarea cofinanţării pentru 
programul de reabilitare termică 
  - asigurarea cofinanţării pentru 
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41. Vrancea 1. Senator Miron Tudor Mitrea 
 

2. Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
 

3. Deputat Angel Tîlvar 
 

4. Deputat Nicolae Ciprian Nica 
 

programele finanţate din fonduri 
structurale; 
- modernizarea infrastructurii 
comunale de transport; 
- reabilitarea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă în 
sistem centralizat. 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

883. Anexa nr.7 
2. Arad 

- Majorarea sumei alocate pentru judeţul Arad 
cu 500000 lei 
 
Autor: Deputat 
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale 
 

- Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2009; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

884. Anexa 7 
Nr.5 Jud. Bihor 

- Majorarea sumei alocate pentru judeţul 
Bihor  cu 500000 lei 
 
Autor: Deputat 
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale 
 

- Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2009; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

885. Anexa nr. 7  
Sume defalcate din TVA pentru echulibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009 
 
5. Bihor.... 53 817 

Anexa nr. 7 Sume defalcate din TVA pentru 
echulibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
 
5. Bihor......78 817 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
finanţarea lucrărilor de reparaţii 
capitale  ale sediilor Teatrului de Stat, 
Muzeului Ţării Crişurilor, Bastionul 
Ciunt din cetatea Oradea, Teatrul de 
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Autori: 
Derzsi Ákos, Pető Csilla, Erdei-Doloczki 
István, Lakatos Petru deputaţi UDMR, Cseke 
Attila senator UDMR 
 

Stat pentru Copii, utilităţi pentru 
spitalul de urgenţă Oradea, 
modernizarea suprafeţelor de mişcare 
la Aeroportul  Oradea şi construire 
terminal de pasageri.  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

886. Anexa 7 
Nr.5 Jud. Bihor Se propune suplimentarea sumei prevăzute 

pentru judeţul Bihor    pentru următoarele 
obiective : 
 

- Amenajarea salii de sport din Suplacu 
de Barcau, cu suma de 500 mii lei  

- Construire sediu administrativ al 
judetului Bihor, cu suma de 
46.440.mii lei  

- Finalizarea extinderii sediului 
primariei, comuna Pocola, cu suma de 
120 mii lei  

- Amenajarea şi modernizarea Grădinii 
zoologice Oradea cu suma de 5.200 
mii lei Ron  

 
 
Autor 
Deputat Lucia Varga 
Grupurile reunite ale PNL din camera 
Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de interes 
local, care au menirea sa ajute la buna 
funcţionare a instituţiilor locale  
 
 
 
 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Camerei Deputatilor 
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887. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2009 

mii lei-
Nr.crt.  Judeţul   Suma  
TOTAL 
8. Braşov    36.113  
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei de 36.113 
mii lei cu suma 1.200 mii lei, respectiv 
37.313 mii lei. 
 

mii lei-
Nr.crt. Judeţul    Suma 
  
8.Braşov    37.313 
  
 
Autori: – Grup parlamentar PNL 
Deputaţi:  Mihai Donţu  
 Gheorghe Gabor  

Se propune alocarea sumei de 1200 
mii lei pentru judeţul finanţarea 
obiectivului „Sediu nou primărie” 
comuna Feldioara, judeţul Braşov. 
Actualul sediu al primăriei  este 
impropiu şi este imposibilă 
reabilitarea acestuia. Primăria dispune 
de terenul necesar noului sediu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

888. Anexa 7 
9. Jud. Braila 
 

Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2009 
 
Poziţia 9 – Judetul Braila 
Suma propusă 68.169 mii lei 
 
Autori: 
Deputat Mihai Tudose    
Deputat Eugen Badalan 
Deputat Cristian Rizea    
Senator Ion Rotaru     
Grupul parlamentar al PSD+PC 
 

Execuţia bugetară a anului 2008 a 
fost de 89,003 mii lei. Având ân 
vedere criza conomică ce afectează 
veniturile bugetare suma alocată nu 
asigură cheluieluile de funcţionare la 
nivelul administraţiei judeţene. 
Mentionam că suma propusă a fi 
alocată este cu 25% mai mică fata de 
executia anului 2008. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
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Deputat Viorel Balcan     
Grup parlamentar al PD-L 
 

889. Anexa 7 
Sume defalcate din TVA adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
12.Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Proiect integrat: Modernizare 
strazi si Sistem de canalizare cu statie de 
epurare a apelor uzate menajere, sat Nicolae 
Balcescu”, jud. Calarasi, com. Alexandru 
Odobescu, cu suma de 9066,75 mii lei  
 
 
 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii.  

Starea precară a drumurilor menţionate 
impune realizarea unor astfel de lucrări, 
pentru a nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

890. Anexa 7 
Sume defalcate din TVA adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
12.Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul ,, Proiect integrat: reabilitare camin 
cultural, asfaltare drumuri in satele 
Manastirea, Coconi si Sultana, extinderea de 
retea de alimentare cu energie electrica in 
satul Sultana, amenajarea de spatii publice de 
recreere in satul Sultana”, jud. Calarasi, com. 
Manastirea, cu suma de 22740, 28 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

Asigurarea necesitatii modernizarii 
localitatilor urbane. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

 

891. Anexa 7 
Sume defalcate din TVA adaugata pentru 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Infiintarea retea de canalizare cu 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
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echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 
12.Călăraşi 

statii de epurare, alimentare cu apa, 
modernizare drumuri de interes local, 
constructie gradinita noua”, jud. Calarasi, 
com. Frasinet, cu suma 12.000 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii.  
Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
Asigurarea conditiilor necesare pentru 
copiii prescolari. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

 
892.  Se propune suplimentarea sumei pentru 

obiectivul ,, Reabilitarea si extinderea 
sistemului de alimentare cu apa potabila si 
introducerea sistemului de canalizare”, jud. 
Calarasi, com. Manastirea, cu suma de 2173,5 
mii lei mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor. 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

 
 

893. Anexa 7 
Sume defalcate din TVA adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Alei pietonale”, jud. Calarasi, 
com. Lupsanu, cu suma de 441, 07 mii lei  
 

Modernizarea drumurilor din mediul 
rural. 
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12.Călăraşi Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
 

894. 14. Constanţa    48.269 Se propune suplimentarea sumei de 48.269 
mii lei cu suma 20.269 mii lei, respectiv 
68.538 mii lei. 
 

Autori: 
Senator - Alexandru Mazăre  
Deputaţi:  Radu Matei Brătianu, Antonella 
Marinescu, Eduard Stelian Martin, Manuela 
Mitrea – Grup PSD   
 

Pentru echilibrarea bugetelor locale în 
vederea desfăşurării în condiţii optime 
a activităţii în domeniul administraţiei 
publice locale. 
Consiliul local al municipiului 
Constanţa va fi în imposibilitatea de 
finanţare a tuturor activităţilor 
transmise acestora, deoarece ponderea 
veniturilor proprii nu poate asigura 
minimul necesar de funcţionare a 
serviciilor publice descentralizate. 
 

895. Anexa 7 
 
19. Giurgiu 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Giurgiu cu suma de  200 mii lei pentru 
reamenajarea fostului sediu al Dispensarului 
sanitar veterinar ca sală de şedinţe a 
Consiliului local  - extindere a sediului 
primăriei comunei Stoeneşti, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel şi 
senatori PNL Mustăţea Vasile, Măgureanu 
Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

În lipsa altei locaţii, este strict necesar 
ca sediul menţionat să fie reabilitat şi 
transformat pentru obţinerea unor 
rezultate mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale.  
 

Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 

896. 10.judeţul Buzău   55.331 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Buzău cu suma de  1.400 mii 

Necesitatea existenţei unui loc pentru 
desfacerea produselor agro-alimentare  
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lei pentru amenajarea unei pieţe în oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău. 

 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

ca urmare a numeroaselor solicitări 
venite din partea localniclor. 
De aceasta vor beneficia 7795 
persoane. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele prevăzute în 
anul 2008 

897. 10.judeţul Buzău   55.331 
 

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru extinderea şi reabilitarea sediului 
primăriei comunei Scutelnici, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea actuală a sediului primăriei nu 
oferă angajaţilor condiţiile necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii : 
spaţii insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare improprii, 
resurse materiale- echipamente IT, 
mobilier etc- insuficiente. Este necesar 
ca sediul actual al primăriei să fie 
extins şi reabilitat pentru obţinerea 
unor rezultate mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale. 
 
Surse de finanţare: 
Prin diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor în limitele prevăzute în 
anul 2008 
 

898. 10.judeţul Buzău   55.331 
 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru renovarea clădirii în care îşi desfăşoară 
activitatea primăria comunei Bălăceanu, 
judeţul Buzău. 

Starea actuală a sediului primăriei nu 
oferă angajaţilor condiţiile necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii: 
grupuri sanitare improprii, disconfort 
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Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

cauzat de insuficienţa surselor de 
căldură. Este necesar ca sediul actual 
al primăriei să fie reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai bune ale 
activităţii administraţiei publice 
locale. 
 
Surse de finanţare: 
Prin diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor în limitele prevăzute în 
anul 2008 
 

899. 10.judeţul Buzău   55.331 
 

Se propune alocarea sumei de 880 mii lei 
pentru reabilitarea sediilor în care îşi 
desfăşoară activitatea Primăria şi Consiliul 
local Nehoiu, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediilor în care îşi 
desfăşoară activitatea  primăria şi 
consiliul local  nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii: grupuri 
sanitare improprii, disconfort cauzat 
de insuficienţa surselor de căldură.  
Astfel, este necesară reabilitarea  
pentru obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 
 
Surse de finanţare: 
Prin diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor în limitele prevăzute în 
anul 2008 
 

900. 10. judeţul Buzău   55.331 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Buzău cu suma de  950 mii lei 

Pentru a asigura servicii medicale de 
calitate cabinetul medical trebuie să 
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pentru reabilitarea cabinetului medical 
individual, a farmaciei şi substaţie salvare în 
comuna Mihăileşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

îndeplinească condiţii 
corespunzătoare: o clădire solidă 
dotată cu echipamentele necesare 
pentru medicina primară, grup sanitar. 
La fel de necesare sunt existenţa unei 
farmacii dotată corespunzător şi a unei 
substaţiii de salvare. De acestea 
urmează să beneficieze  2000 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei Prezidenţiale 
în limitele prevăzute în anul 2008 
 

901. 10. judeţul Buzău   55.331 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Buzău cu suma de  300 mii lei 
pentru extinderea şi modernizarea 
dispensarului uman din comuna Florica, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator PNL 
Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Numărul mare de pacienţi înscrişi la 
cabinetul medical face aproape 
imposobilă desfăşurarea în bune 
condiţii a activiţii dispensarului uman. 
Tocmai de aceea, acesta trebuie extins 
şi modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător), astfel oferind celor 
1700  beneficiari condiţiile optime. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele prevăzute în 
anul 2008. 

902. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2009 

Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2009 

Execuţia bugetară a anului 2008 a 
fost de 89,003 mii lei. Având ân 
vedere criza conomică ce afectează 
veniturile bugetare suma alocată nu 
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Poziţia 9 – Judetul Braila 
Suma alocată 38.537 mii lei 
 
 

 
 
Poziţia 9 – Judetul Braila 
Suma propusă 68.169 mii lei 
 
 
Autori: 
Deputat Mihai Tudose    
Deputat Eugen Badalan 
Deputat Cristian Rizea    
Senator Ion Rotaru    
  
Grupul parlamentar al PSD+PC 
 
Deputat Viorel Balcan    
  Grup parlamentar al PD-L 
  
 

asigură cheluieluile de funcţionare la 
nivelul administraţiei judeţene. 
Mentionam că suma propusă a fi 
alocată este cu 25% mai mică fata de 
executia anului 2008. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

 

903. Anexa 7 
26. Maramureş 

Se propune suplimentarea cu suma de 
15.003 mii lei pentru reabilitarea sedii 
primarii Baia Mare, Seini, Cernesti si 
constructie sediu primarie in Borsa, Vima 
Mica, Calinesti, Ardusat, Rona de Jos 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

  

Necesitatea asigurarii unor conditii de 
lucru decente si un spatiu adecvat 
lucrului cu cetatenii. 
 
Sursa de finantare 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 

904. Anexa nr. 7  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 

Anexa nr. 7 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Propunerea menţine finanţarea 
aferentă anului 2008. Nivelul prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe anul 
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26. Maramureş....10.644 

 
26. Maramureş.....20.644 
 
Autori:  
Béres Stefan, Erdei-Dolóczki István , Lakatos 
Petru – deputat UDMR 
 

2009 acoperă cheltuielile legate de 
echilibrarea bugetelor locale din judeţ 
pe 6 luni, fără posibilitatea asigurării 
resurselor financiare pentru 
cofinanţarea proiectelor accesate pe 
Fondurile structurale. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

905. Anexa 7 
26. Maramureş 

Solicităm creşterea, de la 61.387 mii lei  la 
90.337 mii lei pentru judeţul Maramureş 
 
 
Autori: 
Deputaţi PD-L:  
 
Bud Nicolae 
Leţe Doru 
 
Deputaţi PSD: 
 
Zoica Gheorghe 
Cherecheş Cătălin 
 
Senatori PD-L: Bârlea Gheorghe 
 
Senatori PSD: Bota Sorin 
 

Reprezintă sume necesare în bugetul 
propriu al judeţului pt. Modernizarea 
Aeroportului Internaţional Baia Mare, 
din care 950 mii lei pt elaborarea 
studiului de fezabilitate iar 28.000 mii 
lei necesari pentru proiectul tehnic şi 
execuţia lucrărilor în anul 2009. 
 

906. Anexa 7 
Nr.11 Jud. Caraş Severin 

- Majorarea sumei alocate pentru judeţul 
Caraş Severin cu 500000 lei 
 

- Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
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Autor: Deputat 
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale 
 

anul 2009; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

907. Anexa 7 
Nr.11 Jud. Caraş Severin 

- Majorarea sumei alocate pentru judeţul 
Caraş Severin cu 100 mii lei pentru com. 
Garnic, sat Garnic, reabilitare sistem de 
alimentare cu apa 
 
Autor: Deputat 
Merka Adrian Miroslav 
 
Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
 

- Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2009; 
 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

908. Anexa 7 
Nr.12 Jud. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Camin batrani cu 50 de locuri”, 
jud. Călăraşi, comuna Ciocanesti, cu suma de 
4000 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Vechimea acestor cladiri impune 
lucrări de construcţie a unor noi sedii 
sau dupa caz lucrări de  modernizare. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului. 

909. Anexa 7 
Nr.12 Jud. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Sistem integrat de alimentare cu 
apa si canalizare cu statii de epurare”, jud. 
Călăraşi, loc. Lehliu-Gara, cu suma de 4800 
mii lei  
 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
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Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului. 
 

910. Anexa 7 
Nr.12 Jud. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Modernizare piata”, jud. Calarasi, 
loc. Lehliu-Gara, cu suma de 1000 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

 
 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului. 
 

911. Anexa 7 
Nr.12 Jud. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare si modernizare 
ambulatoriu de specialitate”, jud. Calarasi, 
loc. Lehliu-Gara, 518, 81 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 
 

 

912.  
Anexa 7 
Nr.12 Jud. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Extindere si reabilitare retea 
alimentare cu apa si canalizare, statie de 
tratare, statie de captare”, jud. Calarasi, loc. 
Lehliu-Gara, cu suma de 600 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
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Deputatilor 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului. 

913. Anexa 7 
Nr.12 Jud. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Infiintare alimentare cu gaze 
naturale”, jud. Calarasi, loc. Lehliu-Gara, cu 
suma de 4500 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Crearea unei infrastructuri pentru 
asigurarea unor conditii de viata 
normale. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului. 
 

914. Anexa 7 
Nr.12 Jud. Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul ,, Sistem de canalizare si statie de 
epurare si tratare a apelor uzate”, jud. 
Calarasi, com. Ulmu, cu suma de 3589,05 mii 
lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

Metodele actuale de procurarea a apei, 
mai ales îm mediul rural – direct de la 
fântâni şi puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului. 

915. Anexa 7 
Nr.26 Jud. Maramureş  

Se propune alocarea sumei de 5.000 mii lei 
pentru Centrul social multifuncţional pentru 
bărâni Borşa 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL Vasile 
Berci, deputat PNL Liviu Titus Pasca, Senator 
PNL 
 

Cladirea este exercitata in procent de 
peste 50% si necesita a fi finalizata. 

916. Anexa 7 
Nr.33 Jud. Sălaj 

- Majorarea sumei alocate pentru judeţul Sălaj 
cu 500000 lei  
 

 - Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
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Autor: Deputat Merka Adrian Miroslav 
Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

anul 2009; 
- Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 
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