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A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
 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 721 din 29 decembrie 2009 şi L708 din 29 decembrie 2009, 
pentru dezbatere şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010. 
  Potrivit prevederilor art.10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege mai sus-menţionat în şedinţele din 5 şi 6 
ianuarie 2010. 
  La şedinţa  Comisiilor din 5 ianuarie 2010 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, în şedinţa din 6 ianuarie 2010  membrii comisiilor au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010, cu 
amendamentele admise prevăzute în anexa nr.1.  
 
  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
   
  VICEPREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,                 
     MIRCEA DUŞA                                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.  Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se 
alocă 17.000,2 milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care:  
a) 2.053,2 milioane lei pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor, potrivit anexei nr.4; 
b) 11.580,5 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 administrativ-teritoriale, 
se face în funcţie de lungimea şi starea 
tehnică a acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor;    
d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit prevederilor 
art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 

Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se 
alocă 28.107,5 milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
a) 2.977,4 milioane lei pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor, potrivit anexei nr.4; 
b) 16.483,8 milioane lei pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
c) 1.984,9 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) 5.847,5 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 hotărâre a 
consiliului judeţean, pe criterii aprobate de 
acestea, prin derogare  de  la prevederile 
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modificările şi completările ulterioare; 
e) 813,5 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, cu 
modificările ulterioare. 
          

art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

2.   Art.41 - Prevederile art.32 alin (1) – (4) din 
Legea 273/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
(1) Din impozitul pe venit calculat, incasat la 
bugetul de stat si neafectat de compensari, la 
nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale 
se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la finele lunii în care s-a încasat acest 
impozit, o cota de 52% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror 
teritoriu isi desfăşoară activitatea plătitorii de 
impozite, o cota de 20% la bugetul local al 
judeţului şi o cota de 25% într-un cont 
distinct, deschis pe seama consiliilor 
judetene, la trezoreria municipiului resedinta 
de judeţ pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al 

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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judeţului,prin hotarare a consiliului 
judetean. 
(2) În execuţie, cota de 25% , se virează 
într-un cont distinct pe seama consiliului 
judeţean, la trezoreria municipiului 
reşedinţă de judeţ, şi se repartizează pe 
unităţi administrativ teritoriale, pentru 
echilibrarea bugetelor  municipiilor, oraşelor, 
comunelor şi judetului, prin hotărâre a 
consiliului judeţean pe criterii aprobate de 
acestea, 27% pentru bugetul judetului si 
73% pentru bugetele unitatilor 
administrativ teritoriale.  
(3) Cota de 97% din impozitul pe venit 
pentru municipiul Bucuresti se repartizeaza, 
in termenul prevazut la alin. (1), astfel: 30% 
la bugetele locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, 52% la bugetul local al 
municipiului Bucuresti si 15% intr-un cont 
distinct deschis pe seama Municipiului 
Bucuresti la Trezoreria Municipiului 
Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale sectoarelor si municipiului Bucuresti.  
(4) În execuţie, cota de 15% , se virează într-
un cont distinct pe seama Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti , şi se 
repartizează pentru echilibrarea bugetelor  
locale ale sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, prin hotărâre a consiliului 
general pe criterii aprobate de acesta, 27% 
pentru bugetul municipiului Bucureşti si 
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73% pentru bugetele sectoarelor.  
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

3.   Art.42 - Prin derogare de la prevederile Legii 
571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, Cap. 
IX – Taxe Speciale, Art.282, aliniat 4 va avea 
următorul conţinut: 
4) Consiliile locale, judeţene sau Consiliul 
General al Municipiului Bucuresti, după caz, 
pot institui taxe speciale concesionarilor – 
societăţi comericale, regii autonome- la 
care peste 20% din capitalul social este 
privat sau sunt în asociere prin 
participaţiune cu statul sau unitatea 
administrativ teritorială, din sectorul 
utilităţilor publice (gaze, apă,canal,energie 
electrică, telefonie şi alte activităţi 
economice), pentru existenţa pe domeniul 
public/privat al unităţilor administrativ-
teritoriale a reţelelor de apă, de transport şi 
distribuţie a energiei electrice, a gazelor 
naturale, a reţelelor de telefonie, televiziune 
sau alte activităţi economice. 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 

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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Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

4.   Art.43 - Prevederile art.16-aliniat 12, din 
legea nr.13/2007,energiei electrice,  cu 
modificările şi completările ulterioare se 
abrogă. 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

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. 

5.   Art.44 - Sumele destinate cheltuielilor de 
capital, din bugetele ministerelor, cu 
destinaţia infrastructură locală, se 
repartizează pe judeţe, ca anexe distincte la 
legea anuală de aprobare a bugetului de 
stat. 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

Pentru finanțarea: salariilor, sporurilor, 
indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în 
bani, stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiilor aferente acestora din 
instituţiile de învăţământ preuniversitar de 
stat, obiectelor de inventar ale instituțiilor 
de învățământ preuniversitar de stat, 
drepturilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav, ajutorului 
social și al ajutorului pentru încălzirea 
locuinței, serviciilor comunitare de evidență 
a persoanelor sub autoritatea consiliilor 
locale și cheltuielilor creșelor. 

6.   Art.45 - (1) La nivelul fiecarui judet se 
constituie un  fond de interventie. 
(2) Sumele necesare constituirii fondului de 
interventie la nivelul fiecarui judet se aloca 

Inexistenţa unui centru social destinat 
bătrânilor din sectorul 5, impune construirea 
unui astfel de edificiu. 
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cu aceasta destinatie de la bugetul de stat 
anual, prin anexa distincta si reprezinta 
echivalentul a 10% din sumele de 
echilibrare   repartizate pe judete  
(3) Fondul de interventie se repartizeaza pe 
unitati administrativ teritoriale, prin 
hotarare a consiliului judetean, la 
solicitarea primarilor si presedintilor de 
consilii judetene, pentru cofinanţarea 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă 
precum şi pentru finantarea unor actiuni 
urgente sau neprevazute si in vederea 
inlaturarii efectelor unor calamitati 
naturale si sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate. 
(4) Disponibilitatile fondului de interventie 
sunt purtatoare de dobanda si se pastreaza 
intr-un cont distinct deschis pe seama 
consiliilor judetene la unitatile teritoriale 
ale trezoreriei statului in afara bugetului 
local. Excedentul inregistrat la finele 
anului se reporteaza in anul urmator. 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat pentru 
2010, Anexa 5, poziţia  42 

7.  Art.4, lit.e)  Suplimentarea la art. 4, alin e) cu suma de 200 
milioane lei pentru finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 

Suplimentarea este necesara pentru 
finalizarea obiectivelor de investitii incepute 
inca din 2008, dar care su fost subfinantate 
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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, cu modificările ulterioare. 
 
Autori: deputaţi Cristian Sorin Dumitrescu, 
Angel Tîlvăr, Nicolae Cirpian Nica şi senator 
Miron Tudor Mitrea – PSD+PC 
 

atat in cursul anului 2008 cat si in cursul 
anului 2009. 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, cu modificările 
ulterioare. 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 

8.  Art.4, lit.e)  Se propune suplimentarea cu suma de 350 
mii lei pentru construire baza sportiva 
multifunctionala comuna Rosiori, judetul 
Bacau 
 

Autor: Mihai Banu, deputat PNL 
 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

9.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea cu suma de 100 mii 
lei pentru construire baza sportiva,  
“G.Apostu” Stanisesti, comuna Stanisesti, 
judetul Bacau 
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 
 

HG 1524/2008 şi HG 1307/2009 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

10.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea cu suma de 124 mii HG 1524/2008 si  HG 1307/2009 
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lei pentru construire baza sportiva, sat 
Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau 
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 
 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

11.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea cu suma de 274.33 
mii lei pentru continuare lucrari poduri si 
podete comuna Izvoru Berheciului, judetul 
Bacau 
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 
 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

12.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea cu suma de 350 mii 
lei pentru construire pod si punte pietonala 
peste paraul Apa neagra, sat Frumuselu, 
comuna Glavanesti, judetul Bacau 
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 
 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

13.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Construirea unei baze sportive 
cu teren de fotbal şi pistă de atletism”, in 
comuna Alunu, cu suma de  100 mii lei. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

14.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
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obiectivului „Construire baza sportiva”, in 
comuna Muiereasca,   cu suma de  450 mii 
lei. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

15.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Construirea unei baze sportive 
cu teren de fotbal şi pistă de atletism”, in 
comuna Budesti, cu suma de  450 mii lei.  
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

16.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Amenajare bază sportivă” in 
comuna Ciineni, cu suma de  170 mii lei. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

17.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului ,,Costruire poduri si podete” in 
comuna Galicea, cu suma de 600 mii lei.  
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
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18.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Construirea unei baze sportive 
cu teren de fotbal şi pistă de atletism”, in 
comuna Golesti,   cu suma de  450 mii lei. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

19.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Construirea unei baze sportive 
cu teren de fotbal şi pistă de atletism”, in 
comuna Gradistea, ,    cu suma de  300 mii lei.
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

20.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului,,Costruire poduri si podete” in 
comuna Malaia, cu suma de 300 mii lei.  
 
Autor:  Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

21.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
e propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Construire baza sportiva”, in 
comuna Mitrofani,    cu suma de  450 mii lei.  

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
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Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 
 

22.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea, in vederea realizarii 
obiectivului „Construire baza sportiva”, in 
comuna Nicolae Balcescu,    cu suma de  300 
mii lei. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

23.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului ,,Costruire poduri si podete” in 
comuna Stoilesti, cu suma de 1700 mii lei.  
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

24.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Construire baza sportiva”, in 
comuna Zatreni, jud. Valcea,  cu suma de 
450 mii lei. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

25.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
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obiectivului „Pod peste râul Topolog în 
punctul Balastiera Comanca – Corbii din 
Vale”,  in comuna Nicolae Bălcescu,    cu 
suma de  5.600 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

26.  Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune suplimerntarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Constructie pod peste paraul 
Muereasca in punctul Gura Vaii comuna 
Bujoreni”, cu suma de 200 mii lei. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

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 finantare  
Fpmdul de rezerva la dispozitia Guvernului  

27.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, în vederea finalizării 
lucrărilor privind modernizarea bazei sportive 
din comuna Osica de Sus, judeţul Olt, cu 
suma de 545 mii lei 
 
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). 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 
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28.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, în vederea finalizării 
construcţiei bazei sportive din comuma 
Mihaeşti, judeţul Olt cu suma de 800 mii lei 
 
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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

29.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, în vederea finalizării 
lucrărilor de reparaţii capitale privind 
alimentarea cu apă în satul Falcoeni, comuna 
Potcoava, judeţul Olt, cu suma de 70 mii lei. 
 
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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

30.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, în vederea extinderii reţelei 
de canalizare şi alimentare cu apă în comuna 
Potcoava, judeţul Olt, cu suma de 284 mii lei. 
 
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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 
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31.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 522 mii 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 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 
 

32.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 150 mii 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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului  
 

33.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 1.200 mii 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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

34.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
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Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 3.000 mii lei 
pentru  finalizarea lucrărilor de canalizare în 
comuma Mihaeşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

indispensabile unei comunităţi este necesară 
extinderea reţelei de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

35.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 1.700 mii lei  
pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
sistemului de alimentare cu apă în comuma 
Stoicăneşti, 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 alimentare cu 
apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

36.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 32.000 mii 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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

37.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 200 mii lei 

Investiţia este finanţată prin OG 7/2006. 
Suma solicitată reprezintă ultima tranşă de 
plată neachitată. 
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pentru finalizarea lucrărilor de alimentarea cu 
apă potabilă în comuna Bobiceşti , judeţul 
Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

38.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 2.000 mii 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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

39.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 800 mii lei 
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  
 

Pentru deplasarea mai rapidă şi în condiţii 
de siguranţă a localnicilor, este necesară 
modernizarea podului peste pârâul Bîrlui 
din satul Bechet. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

40.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 150 mii lei 
pentru construcţia podului peste râul Oltet în 

Investiţia a fost finanţată prin F.R.D.S. 
Lucrarea este finalizată în procent de 90%. 
Suma solicitată reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local. 
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satul Bodeşti, comuna Alunu, judeţul Vâlcea. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

41.  Art.4, lit.e) Poziţia 31 Valcea  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Valcea, cu suma de 1.292 mii 
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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului  

42.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 253 mii 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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 
 

43.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 2.500 miilei 
pentru reabilitarea reţelei de canalizarea 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesară reabilitarea reţelei de canalizare. 
 



 
 

 

19 

pluvială în oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul 
Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

44.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 119 mii 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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

45.  Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Olt, cu suma de 3.684 mii 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: 
Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului 

46.  Art.4, lit.e) Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea cu suma de  
1.000.mii lei pentru judeţul  Bacău, in vederea 
realizarii obiectivului CONSTRUIRE BAZA 
SPORTIVA SAT ITESTI. 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare:  
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Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

47.  Art.4, lit.e) Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
CONSTRUIRE PODETE , comuna Luizi 
Călugăra, cu suma de   120 mii lei  
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
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:  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

48.  Art.4, lit.e) Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea 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 Mihai Banu 
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:  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 



 
 

 

21 

49.  Art.4, lit.e) Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii obiectivului 
REALIZARE BAZA SPORTIVA, comuna 
Bereşti-Bistriţa, cu suma de   1.000 mii lei  
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
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:  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

50.  Art.4, lit.e) Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentareab pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii obiectivului  
BAZA SPORTIVA IN SATUL SIRETU, 
COM.SAUCESTI, JUD.BACAU comuna 
Săuceşti, cu suma de 690 mii lei   
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
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:  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

51.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 80 mii lei pentru drumuri 
şi poduri, comuna Necşeşti 
 
Autori:  

Asigurarea unei infrastructuri 
corespunzătoare pentru necesităţile 
locuitorilor 
Sursa de finanţare:  
Din suma prevăzută 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

52.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
decolmatare pârâu Tinoasa în localitatea 
Rădoieşti. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unei infrastructuri 
corespunzătoare pentru necesităţile 
locuitorilor 
Sursa de finanţare:  
Din suma prevăzută 

53.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru pod 
peste pârâul Tinoasa din localitatea Rădoieşti 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unei infrastructuri 
corespunzătoare pentru necesităţile 
locuitorilor 
Sursa de finanţare:  
Din suma prevăzută 
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54.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 800 mii lei pentru 
înfiinţare baze sportive in localitatea Mereni, 
judeţul Teleormani  
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

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). 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

55.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de  500 mii lei pentru 
efectuarea lucrărilor de apă canalizare, staţie 
de epurare in localitatea Galateni si 
construcţia bazei sportive în localitatea 
Galateni, judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

56.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pt 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
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judeţul Teleorman, în vederea realizării 
obiectivului " consolidare podeţ peste Vedea", 
în comuna Conţeşti, cu suma de 20 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

civilizaţie în spaţiul rural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

57.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pt 
judeţul Teleorman, în vederea realizării 
obiectivului " canalizare OG nr7/2006", în 
comuna Ciolăneşti, cu suma de 1894,5 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

58.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pt 
judeţul Teleorman, în vederea realizării 
obiectivului " reparat 2 poduri", în comuna 
Călmăţuiu de Sus, cu suma de 400 mii lei. 
 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

59.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pt 
judeţul Teleorman, în vederea realizării 
obiectivului " stadion comunal, OG 7", în 
comuna Buzescu, cu suma de 300 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

60.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pt 
judeţul Teleorman, în vederea realizării 
obiectivului " reabilitare pod peste râul 
Vedea, datorie", în comuna Bragadiru, cu 
suma de 1000 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în spaţiul rural. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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Deputaţilor şi Senat 
 

61.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pt 
judeţul Teleorman, în vederea realizării 
obiectivului " alimentare cu apă OG 
nr7/2006", în comuna Bragadiru, cu suma de 
1100 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

62.  Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute pt 
judeţul Teleorman, în vederea realizării 
obiectivului " construire bază sportivă model 
tip I – stadion comunal HG nr 1524/2008, 
cofinanţare", în comuna Botoroaga, cu suma 
de 52 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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63.  Art.4, lit.e) Se propune alocarea prin Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural a unor sume 
pentru următorul obiectiv de investiţii: 
 
* Suma de 700 mii lei pentru finalizare 
construcţie Bază sportivă multifunctională tip 
II, Scorţaru Nou,  Jud. Brăila; 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 

Inexistenţa unei baze sportive în această 
localitate împiedică organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

64.  Art.4, lit.e) Se propune alocarea prin Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural a unor sume 
pentru următorul obiective de investiţii: 
  
 * suma de 740 mii lei pentru construcţia unui  
stadion comuna Galbenu, jud. Brăila; 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Inexistenţa unei baze sportive în această 
localitate împiedică organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

65.  Art.4, lit.e)   * Suma de 350 mii lei pentru construcţia 
unui  stadion comunal tip I, comuna Ciocile, 
jud. Brăila.  
 
 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Inexistenţa unei baze sportive în această 
localitate împiedică organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
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66.  Art.4, lit.e) 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 PNL Diana Tuşa 

Susţinerea acestor investiţii este necesară 
pentru dezvoltarea infrastructurii în spaţiul 
rural. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

67.  Art.4, lit.e) Se propune alocarea sumei de 1.110, 756 mii 
lei pentru obiectiv de investiţii-Extindere 
reţea apă şi canalizare în spaţiul rural aferent 
municipiului Topliţa, jud Harghita. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa  

Acestă sumă este necesară pentru finalizare 
obiectivului de investţii menţionat.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

68.  Art.4, lit.e) Se  propune  alocarea sumei de 345 mii lei 
pentru construire bază sportivă 
multifuncţională în spaţiul rural aferent 
municipiului Topliţa, Jud Harghita. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Acestă sumă este necesară pentru finalizare 
obiectivului de investţii menţionat.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

69.  Art.4, lit.e) Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Canalizarea in cinci sate” 
com. Bunesti, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
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. 

70.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire 
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pentru judeţul Neamţ, pentru 
obiectivul «canalizare ape epurate », pentru 
satele Valea Enei, Linseşti, Oniceni, Lunca, 
Mărmureni comuna Oniceni, cu suma de 
450.000 Euro. 
 
Autor: Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

 
Sursa: Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 

71.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamţ, pentru 
obiectivul «staţie de epurare », pentru comuna 
Oniceni, cu suma de 400.000 Euro. 
 
Autor: Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului 

72.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamţ , pentru obiectivul 
«înfiinţare sistem de canalizare », în comuna 
Cordun, judeţul Neamţ, cu suma de 
21.671.000 RON. 
 
Autor: Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor �i calită�ii de 
locuire  
 
 
Sursa: Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 

73.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamţ, pentru finalizarea  
obiectivului «Construire poduri şi podeţe la 
drumuri de acces la DJ 207 A, comuna 
Boghicea», cu suma de 114.270 lei.  
 
Autor: Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
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74.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamţ, pentru 
obiectivul «Construire pod peste peste parâul 
Valea Albă din satele Arămoaia şi Tupilaţi, 
comuna Tupilaţi», cu suma de 170.000 lei.  
 
Autor: Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

75.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, pentru 
obiectivul «canalizare ape epurate », comuna 
Babana, cu suma de 2.300.000 lei 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului 

76.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, pentru 
obiectivul « construcţie bază sportivă » sat 
Grosi, comuna Babana, cu suma de 960.000 
lei. 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

Necesitatea crearii de conditii de agrement  
 
Sursa de finanţare: Ministerul Public 

77.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, pentru 
obiectivul «canalizare pe valea pârâului 
Crasan, comuna Bughea de Jos», cu suma de 
50.000 lei.  
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului 
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Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

78.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, pentru 
obiectivul «construcţie trei podeţe : unul peste 
pârâul Brezoiu, unul pe DJ 732, respectiv DC 
13, în comuna Bughea de Jos», cu suma de 
80.000 lei.  
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor, 
este necesară reabilitarea podurilor şi 
podeţelor din localitatea menţionată 
 
Sursa financiară: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

79.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, pentru obiectivul « pod 
din beton armat peste râul Dâmbovnic pe DC 
115, DJ 659 Cerşani-Burdeşti-Oarja DJ 503, 
comuna Suseni », cu suma de 178.000 lei.  
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor, 
este necesară realizarea acestui obiectiv.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

80.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, pentru 
obiectivul «poduri din beton armat în comuna 
Dobreşti», cu suma de 600.000 lei 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

Pentru deplasarea mai rapidă a localnicilor, 
este necesară realizarea acestui obiectiv.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

81.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj Sumă solicitată pentru finalizare asigurare 
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Se propune alocarea sumei de 300.000 mii lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă sat Plesa 
şi suplimentare debit satele Tetila şi 
Curtişoara”, oraş Bumbeşti Jiu, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

cofinanţare. Lucrarea a fost executată şi 
nedecontată. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 

82.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 1.200.000 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare sistem 
alimentare cu apă şi canalizare Bumbeşti Jiu”, 
judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Sumă solicitată pentru finalizare asigurare 
cofinanţare. În derulare achiziţiile de 
lucrări. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 

83.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 57.739 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare bază sportivă”, 
oraş Bumbeşti Jiu, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Sumă solicitată pentru finalizare asigurare 
cofinanţare. În derulare serviciile de 
proiectare. 
Sursa de finanţare: 
 

84.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 600.000 mii lei 
pentru obiectivul „Bază sportivă 
multifuncţională”.  Comuna Câlnic, jud. Gorj. 
 
Autori: 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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Deputat PNL - Dan Morega 
 

85.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 3.955.000 mii 
lei pentru obiectivul „Sistem de colectare, 
epurare şi evacuarea apelor uzate”, comuna 
Muşeteşti, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

86.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune  alocarea  sumei de 700.000 mii 
lei pentru obiectivul „Bază sportivă Tip 2”, 
comuna Muşeteşti, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

87.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 429.657,22 
pentru obiectivul  „Construcţie sportivă 
Multifuncţională”, comuna Polovragi, jud. 
Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Achitarea datoriilor la lucrările executate şi 
neachitate. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

88.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 900.000 mii lei 

Proiectul a fost contractat în anul 2007. În 
prezent este executată în proporţie de peste 
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pentru obiectivul „Extindere şi modernizare 
alimentare cu apă potabilă comuna Runcu, 
satele Bîlta, Bîltişoara, Valea Mare”, comuna 
Runcu, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 
 

95%, dar lucrările sunt sistate din martie 
2009 din lipsă de fonduri Pentru a continua 
execuţia celor 5% suma de 900.000 mii lei 
este de strictă necesitate întrucât lucrarea 
deserveşte peste 2500 locuitori. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

89.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 550.000 mii lei 
pentru obiectivul „Construire Bază sportivă 
Multifuncţională tip, II, comuna Runcu, sat 
Dobriţa”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Proiectul a fost contractat în anul 2008, în 
prezent este executat peste 40%, nefiind 
efectuată nicio plată. 
 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

90.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 300.000 mii lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă potabilă 
în satele Mogoşani, Bobu, Lazuri, Colibaşi, 
Câmpu Mare, comuna Scoarţa, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

91.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 500.000 mii lei 
pentru obiectivul „Bază sportivă 
multifuncţională”, comuna Scoarţa, jud. Gorj. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

92.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 998.871,52 lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă”, 
comuna Stejari, jud. Gorj 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Realizat în procent de 90%. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

93.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 350.000 lei 
pentru obiectivul „Construcţie bază sportivă 
multifuncţională”, comuna Stejari, jud. Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

94.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 1.600.000 lei 
pentru obiectivul „Finalizare modernizare şi 
extindere alimentare cu apă”, comuna Padeş, 
jud. Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

95.  Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 2.800.000 lei 
pentru obiectivul „Construcţie pod la 
Şomăneşti ce face legătura între satele Teleşti 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
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şi Şomăneşti, comuna Teleşti, jud. Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

96.  Art.4, lit.e) Pozitia 2, Judetul Arad  
 
Se propune sumei destinate Judetului Arad, in 
vederea realizarii obiectivului ,,BAZA 
SPORTIVA IN COMUNA GRANICERI„ 
JUDETUL ARAD', cu suma de  de  500 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Mihaita Calimente 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

97.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei  pentru 
judeţul Călăraşi pentru obiectivul «Canalizare 
și stații de epurare » în comuna Cuza Vodă, 
cu suma de 400.000 RON 
 
Inițiator: Senator PNL Vasile Nedelcu 
 

Datorită faptului că în localitate sunt 
gospodării racordate la reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă este imperios 
necesară construirea unui sistem de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 
menajere uzate pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune. 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatul 
General al Guvernului 
 

98.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei  pentru 
judeţul Călăraşi pentru obiectivul 
«Canalizarea» în comuna Vâlcele,satele 
Floroaica şi Vâlcele cu suma de 378.000 
RON. 

Datorită faptului că în localitate sunt 
gospodării racordate la reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă este imperios 
necesară construirea unui sistem de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 



 
 

 

37 

Inițiator: Senator PNL Vasile Nedelcu 
 

menajere uzate pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune. 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatul 
General al Guvernului 
 

99.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei  pentru 
judeţul Călăraşi pentru obiectivul «Canalizare 
şi staţii de epurare» în comuna Ciocaneşti cu 
suma de 1.100.000 RON. 
 
Inițiator: Senator PNL Vasile Nedelcu 
 

Datorită faptului că în localitate sunt 
gospodării racordate la reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă este imperios 
necesară construirea unui sistem de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 
menajere uzate pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune. 
Sursa financiară: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 

100. Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei  pentru 
judeţul Călăraşi pentru obiectivul «Canalizare 
şi staţii de epurare», construcţie grădiniţă 
modernizare drumuri de interes local, dotări 
cămin cultural, sat Luptători, comuna Frăsinet 
cu suma de  537.752 RON 
Inițiator: Senator PNL Vasile Nedelcu 
 
 

Datorită faptului că în localitate sunt 
gospodării racordate la reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă este imperios 
necesară construirea unui sistem de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 
menajere uzate pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune. 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatul 
General al Guvernului 
 

101. Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei  pentru 
judeţul Călăraşi pentru obiectivul «Canalizare 
şi staţii de epurare» în comuna Vlad Ţepeş cu 
suma de 700.000 RON 
Inițiator: Senator PNL Vasile Nedelcu 
 

Datorită faptului că în localitate sunt 
gospodării racordate la reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă este imperios 
necesară construirea unui sistem de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 
menajere uzate pentru a asigura localnicilor 
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condiţii de viaţă mai bune. 
Sursa financiară: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 

102. Art.4, lit.e) Propunem modificarea textului lit.e) a art. 4, 
având următorul cuprins: 
„Art. 4 lit e) 1500 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. 
 
Autori: Seres Dénes, Erdei-Dolóczki István, 
Lakatos Petru - deputaţi UDMR 
 

Programul cuprins OUG nr. 7/2006 urmează 
să se finalizeze în 2010. Există foarte multe 
lucrări executate la finele anului 2009 care 
nu sunt achitate. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

103. Art.5. (1) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit.a), 
sunt destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a copilului şi 
centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap; 
b) drepturilor privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-VIII din învăţământul de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 



 
 

 

39 

normal de 4 ore; 
c) cheltuielilor privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari 
şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional; 
d) cheltuielilor aferente învăţământului 
special şi centrelor judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională; 
e) instituţiilor de cultură descentralizate 
începând cu anul 2002; 
f) plăţii contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; 
g) serviciilor publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor de sub autoritatea consiliilor 
judeţene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) camerele agricole judeţene 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

104.  
 
 
 
 
 
 
 

(11) Sumele prevăzute la aliniatul (1) se vor 
asigura în totalitate de la bugetul de stat. 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

Pentru reabilitarea precum și reparațiile 
curente ale drumurilor județene. 
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(2) În situaţiile în care produsele lactate şi de 
panificaţie, precum şi mierea se contractează 
şi de către consiliile locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va 
repartiza sume cu această destinaţie unităţilor 
administrativ-teritoriale respective. 
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate finanţării: 
a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în 
bani, stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora; 
b) obiectelor de inventar ale instituţiilor sau 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat; 
c) drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav; 
d) ajutorului social şi a ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri; 
e) serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor de sub autoritatea consiliilor 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 
f) ajutoarelor de stat regionale acordate în 
temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul 
zonelor libere, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru administraţiile zonelor 
libere aflate sub autoritatea consiliilor locale; 
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g) cheltuielilor creşelor; 
h) cheltuielilor descentralizate la nivelul 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, 
respectiv pentru: sistemul de protecţie a 
copilului, centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, drepturile privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat 
şi private cu program normal de 4 ore, 
acordarea de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele 
I-IV din învăţământul de stat şi confesional, 
învăţământul special şi centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională, instituţiile de cultură 
descentralizate, începând cu anul 2002, şi 
plata contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult. 
(4) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, 
sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, exclusiv 
învăţământul special şi centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională,se face pe baza 
costurilor standard pe elev/preşcolar. 
(5) Costul standard pe elev/preşcolar se 
determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, 
filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie 
de numărul de elevi, de limba de predare, de 
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alţi indicatori specifici de învăţământ şi de 
mediul urban/rural, şi este aprobat prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
 
(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se face prin 
decizie a directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după consultarea 
consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu 
asistenţa tehnică de specialitate a 
inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul 
de elevi/preşcolari şi costul standard aferent, 
sau a direcţiei de muncă şi incluziune socială, 
după caz, în funcţie de numărul de beneficiari 
ai serviciilor respective. 
(7) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la 
art.4, cu excepţia celor pentru plata ajutorului 
social, pe lângă sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, autorităţile administraţiei 
publice locale vor aloca şi sume din bugetele 
locale ale acestora. 
(8) Numărul maxim de posturi finanţat pentru 
învăţământul preuniversitar de stat  este 
prevăzut în anexa nr.8. 
(9) Numărul maxim de posturi finanţate 
pentru personalul neclerical din unităţile de 
cult este prevăzut în anexa nr.9. 

 
 
(51) Sumele prevăzute la aliniatul (3) se vor 
asigura în totalitate de la bugetul de stat. 
 
(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se face prin 
hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
consiliul general al municipiului Bucureşti, 
după consultarea primarilor, şi cu asistenţa 
tehnică de specialitate a inspectoratului 
şcolar, în funcţie de numărul de 
elevi/preşcolari şi costul standard aferent, sau 
a direcţiei de muncă şi incluziune socială, 
după caz, în funcţie de numărul de beneficiari 
ai serviciilor respective şi de alte criterii 
specifice. 
(7) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la 
art.4, cu excepţia celor pentru plata ajutorului 
social, pe lângă sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, autorităţile administraţiei 
publice locale POT aloca şi sume din 
bugetele locale ale acestora. 
 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 

 
 
Idem (11) 
 
 
Idem art.4, lit.d). 
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105.  La articolul 5 se introduce un nou alineat, 

alin.(9), cu următorul cuprins: 
(9) In cursul anului 2010 primăriile pot realiza 
un grad de îndatorare de 40%. 
 
Autori: senator Florian Coca şi deputaţi 
Vasile Bleotu, Constantin mazilu şi Aurel 
Vlădoiu – PSD+PC 

 

Din cauza unor datorii mai vechi multe 
primării nu mai au acces la credite bancare. 
Pentru depăşirea acestui impediment 
propunem creşterea gradului de îndatorare 
de la 30% cât este permis în prezent, la 
40%. 

106. Art. 5 alin (4) - Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit.b), sunt destinate finanţării: 
a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora, ale instituţiilor sau ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
b) obiectelor de inventar ale instituţiilor sau 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat; 
c) drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav; 
d) ajutorului social şi a ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri; 
e) serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor de sub autoritatea consiliilor 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 

Propunem introducerea după lit c) a unei 
litere noi c1), având următorul cuprins: 
 
c1) sistemului de protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a persoanelor în 
vârstă şi a celor cu handicap 
 
Autori: Seres Dénes, Erdei-Dolóczki István, 
Lakatos Petru - deputaţi UDMR 

Finanţarea funcţionării acestor instituţii cu 
caracter judeţean sau regional se impune şi 
din TVA defalcată din bugetul central către 
bugetele locale. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  
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f) ajutoarelor de stat regionale acordate în 
temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul 
zonelor libere, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru administraţiile zonelor 
libere aflate sub autoritatea consiliilor locale; 
g) cheltuielilor creşelor; 
h) cheltuielilor descentralizate la nivelul 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, 
respectiv pentru: sistemul de protecţie a 
copilului, centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, drepturile privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat 
şi private cu program normal de 4 ore, 
acordarea de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele 
I-IV din învăţământul de stat şi confesional, 
învăţământul special şi centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională, instituţiile de cultură 
descentralizate, începând cu anul 2002, şi 
plata contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult. 
 
 

107. Anexa nr.4 
Cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor 
Jud. Călăraşi 

Anexa 4 – Cheltuieli descentralizate la 
nivelul judeţelor - Jud. Călăraşi 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
la Consiliul Judeţean Călăraşi cu suma de 

Obiectiv în continuare 
Sursa: Fondul de rezervă 
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5.000 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„Continuare lucrări de investiţii – Casa de 
cultură”, jud. Călăraşi 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

108. Anexa nr.4 
Cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor 
Jud. Vâlcea 
 

 La punctul 40, Anexa 4, jud. Valcea, suma 
prevazuta 49,048 mii lei  se majoreaza la 
suma de 71.120 mii lei din care:  
27.672 pentru sustinerea sistemului de 
protectia copilului ;                            
12.822 mii lei pentru sustinerea centrelor de 
asistenta a persoanelor cu handicap; 
 

Autori: senator Florian Coca şi deputaţi 
Vasile Bleotu, Constantin mazilu şi Aurel 
Vlădoiu – PSD+PC 
 

Amploarea problemelor sociale din acest 
domeniu reclama cu stringenta aceste sume 

109. Anexa nr.4 
Cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor 
Jud. Constanţa 
 

La punctul 14, Anexa 4, jud. Constanţa, suma 
prevazută 63.518 mii lei  se majoreaza la 
suma de 92.101 mii lei din care:  
26837 pentru sustinerea sistemului de 
protectia copilului ;                            
17.478 mii lei pentru sustinerea centrelor de 
asistenta a persoanelor cu handicap; 
 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 

Majorarea cu 45% a sumelor defalcate din 
TVA alocate în cadrul anexei 4, 
RESPECTIV SUPLIMENTAREA 
POZIŢIEI NR.14 – CONSTANŢA cu suma 
de 28.583 mii lei în vederea acoperirii reale 
a nevoilor de finanţare, în mod special a 
celor din cadrul sistemului de protecţie a 
copilului, persoanelor cu handicap, a 
programului lapte-corn, a cheltuielilor 
destinate finanţării instituţiilor de cultură 
descentralizate 



 
 

 

46 

Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

 

110. 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 2010 

La punctul 14, Anexa 5, jud. Constanţa, suma 
prevazută 334.607 mii lei  se majoreaza la 
suma de 485.180 mii lei din care, pentru 
finanţarea cheltuielilor cu:  
salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte 
drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente acestora din 
instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat 
294.279;                            
ajutor social 24.778; 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

Majorarea cu 45% a sumelor defalcate din 
TVA alocate în cadrul anexei 5, 
RESPECTIV SUPLIMENTAREA 
POZIŢIEI NR.14 – CONSTANŢA cu suma 
de 150.373 mii lei în vederea acoperirii 
reale a nevoilor de finanţare, în mod special 
în vederea acoperirii sumelor necesare 
transportului personalului din învăţământ, 
burselor şcolare, ajutoarelor sociale, 
ajutoarele de încălzire, cu excepţia salariilor 
din învăţământ preuniversitar calculate pe 
bază de standard 

111. 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 2010 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 950 mii lei 
pentru construirea „Centrului pentru îngrijire 
bătrâni”, comuna Gradiştea, jud. Brăila. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa  
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea unor servicii de asistenţă 
socială persoanelor vârstnice din zona.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 5, 
Poziţia 9 Jud. Brăila 
 
 

112. Anexa nr. 5 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

La punctul 40 ,Anexa 5, jud. Valcea, suma 
prevazuta  de 204.115 mii lei se majoreaza la 
suma de 331.101,1mii l) 

Pentru incadrarea prevederilor legii in 
vigoare 



 
 

 

47 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, pe anul 2010 

din care: 
207.000 mii lei pentru salariile, sporurile si 
alte drepturi salariale prevazute de lege, 
precum si pentru contributiile aferente acestor 
drepturi din institutiile de invatamant 
preuniversitar de stat; 
20.813 mii lei pentru ajutorul social. 
 
Autori: senator Florian Coca şi deputaţi 
Vasile Bleotu, Constantin mazilu şi Aurel 
Vlădoiu – PSD+PC 

 
113. 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 2010 

La punctul 40, Anexa 5, jud. Valcea, suma 
prevazuta 204.115 mii lei se majoreaza cu 
600 mii lei pentru reabilitare cladire si dotari 
aferente bunei functionari(cladire neutilizata 
si supusa degradarii)Palatul Copiilor, orasul 
Balcesti 
 

Autori: senator Florian Coca şi deputaţi 
Vasile Bleotu, Constantin mazilu şi Aurel 
Vlădoiu – PSD+PC 
 

Pentru buna functionare sunt necesare 
lucrari de reabilitare , cladiri si dotari in 
suma de 600 mii lei, conform proiectului 
inaintat in anul 2009 

Sursa: 
Din bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 

114. 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 2010 

La punctul 40, Anexa 5, jud. Valcea, suma 
prevazuta  de 204.115 mii lei se majoreaza cu 
35 mii lei 
Reabilitarea cresei si gradinitei(acoperis, 
aductiune apa, centrala termica,grupuri 
sanitare) Orasul Balcesti,jud. Valcea 
 

Autori: senator Florian Coca şi deputaţi 

Pentru buna functionare sunt necesare 
lucrari de 35 mii lei pentru reabilitarea 
cresei si gradinitei 
Sursa: 
Din bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 
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Vasile Bleotu, Constantin mazilu şi Aurel 
Vlădoiu – PSD+PC 
 

115. 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 2010 

La punctul 40,Anexa 5, jud. Valcea, suma 
prevazuta  de 204.115 mii lei se majoreaza cu 
147 milioane lei pentru realizarea a16,2 km 
de canalizare,reabilitarea a 800m canalizare si 
construirea a doua fose si doua puturi in 
orasul Berbesti. 
   

Autori: senator Florian Coca şi deputaţi 
Vasile Bleotu, Constantin mazilu şi Aurel 
Vlădoiu – PSD+PC 
 

Lucrarea a fost inceputa dar nu a fost 
finalizata iar partea realizata de 800m intre 
timp s-a degradat. 
Sursa: 
Din bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 

116. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 430 mii lei, in 
vederea realizarii obiectivului Consolidare 
D.C.71 comuna Maciuca, jud. Valcea  
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
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117. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 350 mii lei, in 
vederea realizarii obiectivului Modernizare 
D.C. comuna Mitrofani, jud. Valcea cu suma  
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

118. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea 

Se propune alocarea  sumei de 450 mii lei., in 
vederea realizarii obiectivului Modernizare 
D.C. comuna Budesti, jud. Valceacu suma  
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 



 
 

 

50 

119. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 2700 lei, in 
vederea realizarii obiectivului „Modernizare 
D.C”. comuna Golesti, Judet Valcea . 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

120. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 350 mii lei. 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in vederea 
realizarii obiectivului „Modernizare D.C. 
Gruiu”, comuna Muiereasca, Judet Valcea 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
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121. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 600 mii lei. 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in vederea 
realizarii obiectivului „Modernizare D.C” 
comuna Olanu, Judet Valcea. 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

122. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 250 mii lei., in 
vederea realizarii obiectivului „Consolidare 
D.C”. Solicesti comuna Pausesti, Judet 
Valcea. 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
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123. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 900 mii 
lei.prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului „Modernizare 
drumuri comunale si satesti” comuna Rosiile , 
Judet Valcea 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

124. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 2000 mii lei, in 
vederea realizarii obiectivului „Modernizare 
D.C. 39” in comuna Stoilesti, judeţul Valcea 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  



 
 

 

53 

 
125. Anexa 6 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propunealocarea  sumei de 1200 mii lei., in 
vederea realizarii obiectivului „Modernizare 
D.C.117 Ciorasti – Valea Alunisului” in  
comuna Sirineasa,  judeţul Valcea 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

126. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 
   

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei  de 1800 mii lei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in vederea 
realizarii obiectivului „Modernizare D.C”. 
comuna Titesti 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
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Judetul Valcea  

 
127. Anexa 6 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 8400 mii lei  in 
vederea realizarii obiectivului ,,Modernizare 
DJ 676 G” jud. Valcea 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

128. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 6000 mii lei  in 
vederea realizarii obiectivului ,,Modernizare 
DJ 648 Ionesti-Vitomiresti” jud. Valcea 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
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129. Anexa 6 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale,  pe 
anul 2010  

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de 450 mii lei, 
pentru obiectivul ASFALTARE DRUM 
COMUNAL BALGESTI, judeţul  Bacău 
 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
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 de stat pe anul 
2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 
 

130. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea de  2.000 mii lei  sumei, 
pentru obiectivul ASFALTARE DRUM 
COMUNAL, comuna Gîrleni judeţul  Bacău  
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
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 de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 – 
Judetul Bacau  
 

131. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
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adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 

   

Se propune alocarea sumei de 6.000 mii lei, 
pentru obiectivul MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL BAHNASENI-PIRJOL 4,5KM 
STADIU S.P.F, comuna Pîrjol judeţul  Bacău 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

vedere starea foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 – 
Judetul Bacau  

132. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de 8.000 mii lei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul REABILITARE SI ASFALTARE 
DRUMURI COMUNALE SI SATESTI, 
comuna Bereşti-Bistriţa, cu suma  
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
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 de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 – 
Judetul Bacau  
 

133. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
MODERNIZARE SI REABILITARE 
DRUMURI LOCALE SAT PRAJESTI, 

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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comuna Prăjeşti, cu suma de   3.340, mii lei 
810 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 – 
Judetul Bacau  

134. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de 1.509,116 mii 
lei, pentru obiectivul MODERNIZARE 
DRUM LOCAL SAT FLORESTI, comuna 
Scorţeni, judeţul  Bacău 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
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 de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 
 

135. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea sumei de 708,492 mii lei 
, pentru obiectivul MODERNIZARE DRUM 
LOCAL SAT SCORTENI, comuna Scorţeni, 
judeţul  Bacău 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 

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 de stat pe anul 
2010  
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Senator Gabriel Berca 
 

Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 
 

136. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea  sumei de 36.200 mii lei , 
pentru obiectivul MODERNIZARI 
DRUMURI COMUNALE IN LUNGIME DE 
25KM, comuna Săuceşti, judeţul  Bacău 
 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
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 de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 
 

137. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de 1.400 mii lei 
prevăzute , pentru obiectivul ASFALTARE 
DRUM COMUNAL SAT FUNDU 
RACACIUNII 2,5KM-,  comuna Răcăciuni, 
judeţul  Bacău 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
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 de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 – 
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 Judetul Bacau 
 

138. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale,  pe anul 2010 

   

poziţia 26 jud. Maramureş 
 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş cu 500 mii lei 
pentru reabilitare drumuri comunale în 
localitatea BORSA 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

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:Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  

139. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş cu 500 mii lei 
pentru reabilitare drumuri comunale în 
localitatea SEINI 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 
 
 

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: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  

140. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea BOIU MARE 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

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: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  
 

141. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 1.000 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea CERNESTI 

Starea precară a drumurilor îngreunează 
mult circulaţia automobilelor, aspect  care 
pune în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere acestea, 
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Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

este necesară asfaltarea acestora.  
Surse de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  
 

142. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 300 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea COAS 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 
 

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: 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  

143. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 1.000 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea COPALNIC-
MANASTUR 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

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: 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  

144. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 226 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea MIRESU MARE 
 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 
 

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: 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  

145. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 

Starea precară a drumurilor îngreunează 
mult circulaţia automobilelor, aspect  care 
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Maramureş cu 400 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea ONCESTI 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 
 

pune în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere acestea, 
este necesară asfaltarea acestora.  
Surse de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  

146. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 600 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea REMETEA 
CHIOARULUI 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

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: 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  

147. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 500 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea REPEDEA 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

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:Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  
 

148. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea SALSIG 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

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: 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

149. Anexa 6 Se propune suplimentarea sumei prevăzute Starea precară a drumurilor îngreunează 
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Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

pentru pentru jud. Maramureş 
cu 500 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea STRAMTURA 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

mult circulaţia automobilelor, aspect  care 
pune în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere acestea, 
este necesară asfaltarea acestora.  
Surse de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

150. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea SISESTI 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

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:Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  
 

151. Anexa 6 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare drumuri 
comunale în localitatea  VIMA MICA 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

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: 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului  
 

152. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Prahova, pentru obiectivul 
Reparatii drumuri comunale, comuna Floresti,  
cu suma de 400 mii lei. 
Autori: Deputat PNL Graţiela Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective de investiţii 
deosebit de importante pentru locuitorii 
comunei. 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

153. Anexa 6 Se propune suplimentarea sumei prevăzute Pentru asigurarea fondurilor necesare 
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SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 31, jud. Prahova 

pentru judeţul Prahova, pentru obiectivul 
Asfaltarea a 8 drumuri comunale in satele 
Măgureni, Cocorăstii Caplii, Lunca Prahovei, 
comuna Măgureni, cu suma de 4.200 mii lei. 
 
Autori: Deputat PNL Graţiela Gavrilescu 
 

finanţării acestor obiective de investiţii 
deosebit de importante pentru locuitorii 
comunei. 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia Guvernului 

154. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 2.500.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a 
DC 12 Bobiceşti-Bechet, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

155. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 6.000 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor comunale din 
comuna Mihîileşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

156. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 6.429 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a 
DJ 703 C, comuna Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
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157. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 1.500 mii lei 
pentru reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Izvoarele, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

158. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 14.468 mii lei 
pentru asfaltarea DC 192 Mogoşeşti – 
Constantineşti, în oraşul Scorniceşti, judeţul 
Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

159. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 580 mii lei 
pentru asfaltarea DC 58 Tatuleşti, Suica, în 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

160. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 7.250 mii lei 
pentru asfaltarea DJ 657 D Negreni-Bircii 5 
Km, oraşul Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
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parlamentare reunite ale PNL 
 

161. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 250 mii lei 
pentru reabilitarea DJ 657 D Negreni-Bircii 3 
Km, oraşul Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

162. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 320 mii lei 
pentru reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Orlea, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

163. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
Poziţia 30, OLT 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarrea sumei de 600 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de betoane a DC 
123 Giuvărăşti-Ursa, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Stirbu, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

164. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea cu 3.000 mii lei a 
sumei prevăzute pentru judeţul Vrancea în 
Anexa 6- SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 

Suplimentarea este necesară pentru lucrările 
de înlăturare a efectelor inundaţiilor din anii 
2005, 2006 şi 2007 
 
Sursa de finanţare: 
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Autori: deputaţi Cristian Sorin Dumitrescu, 
Angel Tîlvăr, Nicolae Cirpian Nica şi senator 
Miron Tudor Mitrea – PSD+PC 
 

Fondul de rezervă al Guvernului 

165. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Braşov pentru obiectivul : 
Reabilitare DN 1 B-dul Unirii, Municipiul 
Fagaras cu suma de 14.000 mii lei 
 
 
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 

 Obiectivul de investitii mentionat 
traverseaza de la vest la est municipiul si are 
o lungime totala de 3,5 km. Se doreste, pe 
langa reabilitarea arterei principale a 
orasului, si realizarea a 3 sensuri giratorii in 
vederea fluidizarii circulatiei. 
Ultima reabilitare a arterei principale a 
Municipiului Fagaras a fost realizata in anul 
2004. 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010, poziţia 8 Braşov 
 

166. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Se suplimentează cu 50.000 mii lei suma 
pentru judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputaţi Cristian Sorin Dumitrescu, 
Angel Tîlvăr, Nicolae Cirpian Nica şi senator 
Miron Tudor Mitrea – PSD+PC 
 

Alocarea acestei sume este necesară pentru 
finalizarea investiţiilor începute încă din 
anii 2005, 2006, 2007, urmare a 
calamităţilor naturale ce au lovit jurdeţul 
Vrancea începând cu anul 2005. De 
asemenea sumele sunt necesare şi pentru 
asigurarea cofinanţării şi cheltuielilor 
neeligibile pentru proiectele de investiţii în 
infrastructură finanţate din Fonduri 
structurale.  
Exemplificăm câteva din proiectele 
aprobate şi/sau aflate în derulare cu impact 
major asupra întregului judeţ: 
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- modernizarea DJ 205 D Valea Sării 
– Naruja – Paltin – Nereju L = 33 
km 

- modernizarea DJ 205 E Vidra – 
Vizantea – Cîmpuri L = 22 km 

- modernizarea DJ 204 E Mărăşeşti – 
Haret - Panciu L = 19 km 

- modernizarea DJ 205 R Costeşti – 
Poiana Cristei L = 7 km 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Vap.5001, grupa 50, art.01 
 

167. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 4.000.000 lei 
pentru asfaltare DJ 174 A Topliţa – Bihor  
 
Autor: Mircea Duşa – PSD+PC 

Continuarea investiţie. 

168. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 29580 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, în vederea 
realizării obiectivului "modernizare şi 
reabilitare carosabil, trotuare şi reţele tehnico-
edilitare pe DDJ 612C" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 

Sumele sunt necesare pentru reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene, având în 
vedere starea foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este foarte 
importantă pentru dezvoltarea spaţiului 
urban şi rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile comunale şi 
judeţene, pe anul 2010– Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
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Deputaţilor şi Senat 
 

 

169. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 12600 mii lei 
pentru comuna Bragadiru, judeţul Teleorman 
în vederea realizării obiectivului "asfaltare 
drumuri comunale" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene, având în 
vedere starea foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este foarte 
importantă pentru dezvoltarea spaţiului 
rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile comunale şi 
judeţene, pe anul 2010– Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

170. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru comuna Buzescu, judeţul Teleorman în 
vederea realizării obiectivului "reabilitare 
drumuri, programul de cooperare teritorială 
România-Bulgaria 2007-2013" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene, având în 
vedere starea foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este foarte 
importantă pentru dezvoltarea spaţiului 
rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile comunale şi 
judeţene, pe anul 2010– Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
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171. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 2555 mii lei 
pentru comuna Dracea, judeţul Teleorman în 
vederea realizării obiectivului "asfaltare 
parţială a unor drumuri comunale" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene, având în 
vedere starea foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este foarte 
importantă pentru dezvoltarea spaţiului 
rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile comunale şi 
judeţene, pe anul 2010– Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

172. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 210 mii lei pentru 
reabilitare drumuri în localitatea Vârtoapele. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

173. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
reabilitare drumuri în localitatea Smârdioasa. 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
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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 
 

174. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale şi podeţe în 
localitatea Rădoieşti. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

175. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
reabilitare drumuri de interes local in 
localitatea Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
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Deputaţilor şi Senat 
 

176. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei  de 11.431 
mii lei prevăzută la Anexa nr.6, Sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2010, 
nr. crt. 34, Sibiu, cu suma de 5.500 mii lei. 
 
Autor:  Raluca Turcan  Deputat PD-L  

Se solicită suplimentarea cu această sumă 
pentru asigurarea unui program minim de 
lucrări pentru întreţinere şi reparaţii de 
drumuri şi poduri judeţene şi comunale, în 
vederea asigurării siguranţei circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

177. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 
Nr.crt.29, judeţul Neamţ 
Suma 12.130 mii lei 
 

Propunere: 
modernizarea DC 54 Pildeşti – Săbăoani, 
judeţul Neamţ 
Anexa nr. 6 
 
Nr. crt. 29, Judeţul Neamţ 
Suma 13.880 mii lei 
 
Autor: senator PSD+PC IOAN CHELARU 
 

Solicitarea majorării sumei cu 1.750 mii lei 
se justifică pentru modernizarea DC 54 
Pildeşti – Săbăoani, judeţul Neamţ, fiind 
unul din drumurile aflate  într-o stare 
avansată de degradare. 
Sursa de finanţare - din taxa pe valoare 
adăugată pentru finanţarea acestor cheltuieli 

178. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamţ, pentru 
obiectivul «Modernizare drum comunal DC 
84 de la km 0 – 4,5 km sat Chilii, comuna 
Valea Ursului», cu suma de 4.140.000 lei.  
Autor: Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

179. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamţ, pentru 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
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comunale, pe anul 2010 
 

obiectivul «Modernizare drum comunal DC 
77 de la km 0 – 3,5 km sat Giurgeni, comuna 
Valea Ursului», cu suma de 3.500.000 lei.  
 
Autor::Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Prezidenţiale 

180. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamţ, pentru 
obiectivul «Modernizare drum comunal DC 
180 Văleni - Tupilaţi, comuna Văleni», cu 
suma de 3.334.289,67 lei.  
 
Autor :Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

181. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamţ, pentru 
obiectivul «Modernizare drum comunal DC 
181 Moreni - Munteni, comuna Văleni», cu 
suma de 1.978.172,75 lei.  
 
Autor :Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

182. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamt, pentru finalizarea 
obiectivului «modernizare drum comunal », 
comuna Rotunda, cu suma de 1.030.000 Ron 
 
Autor :Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Imbunatatirea conditiilor de deplasare 
 
Sursa de finanţare :  
Bugetul Ministerul Public 



 
 

 

73 

 
183. Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamt, pentru 
obiectivul «modernizare drum comunal  DC 
82A Doljesti», comuna Doljesti, cu suma de 
6200 Ron  
 
Autor :Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Imbunatatirea conditiilor de deplasare 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Public 

184. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamt, pentru 
obiectivul «modernizare drum comunal  DC 
60 Buruienest- Bara», comuna Doljesti, cu 
suma de 2800  Ron. 
 
Autor :Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic 
 
 
Sursa de finanţare :  
Bugetul Ministerul Public 

185. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

La punctul 40, Anexa nr.6, jud.Vâlcea, suma 
prevăzută de 13.953 mii lei se majorează la 
60.000 mii lei. 
 
Autori: senator Florian Coca şi deputaţi 
Vasile Bleotu, Constantin mazilu şi Aurel 
Vlădoiu – PSD+PC 

 

Această sumă este necesară pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale. 
Sursa: 
Din alocarea unui procent mai mare din 
valoarea adaugată la bugetele locale, art.4. 

186. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, pentru 
obiectivul «asfaltare DJ 732 pe o porţiune de 
200 m în comuna Bughea de Jos», cu suma de 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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 900.000 lei.  
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

187. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 439.899,55   lei 
pentru obiectivul „Modernizare drum 
comunal DC 22 A, comuna Polovragi, jud. 
Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Achitarea datoriilor la lucrările executate şi 
neachitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

188. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 270.000   lei 
pentru obiectivul „Pietruire D.C. 83”, comuna 
Scoarţa, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

189. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 1.500.000 
pentru obiectivul „Asfaltare drum Bobaia”, 
comuna Scoarţa, jud. Gorj. 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
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Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

190. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru obiectivul „Modernizare drumuri 
comunale şi stradale”, comuna Stejari, jud. 
Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

191. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 5.200.000 lei 
pentru obiectivul „Modernizare drum 
comunal DC 143”, comuna Stăneşti, jud. 
Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

192. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru obiectivul Modernizare drum Motru 
Sec II şi drum Padeş-Şuşara, comuna Padeş, 
jud. Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
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193. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 65 Dumbrăveni – 
Corocăieşti – Vereşti (13 km) com. 
Dumbraveni, jud. Suceava - 10000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

194. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 43 B Comăneşti – Cajvana – 
Arbore (12 km) Oraşul Cajvana, jud. Suceava 
- 10000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

195. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 4 Liteni – Siliştea (7 km) 
Oraşul Liteni, jud. Suceava - 5000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

196. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC Soloneţ – centru (7 km) 
Com Todireşti, jud. Suceava -  5000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

197. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC Cajvana – Codru (6 km) 
Oraşul Cajvana, jud. Suceava - 3000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

198. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 

Modernizare DC Burla – Iaslovăţ (7 km) 
Com. Burla, jud. Suceava -  4000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 



 
 

 

77 

  
199. Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC Stulpicani – Slătioara (7 km) 
Com. Stulpicani, jud. Suceava -  5000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

200. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC Poiana Stampei –Dornişoara 
(15 km) Com Poiana Ştampei, jud. Suceava -  
5000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

201. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 87A Breaza – Breaza de Sus 
(3 km) Com. Breaza, jud. Suceava -  1500 mii 
lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

202. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC Poiana Negrii – Schit, (7 
km) com. Dorna Candrenilor, jud. Suceava -  
5000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

203. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Construcţie pod peste râul Bistriţa   
Com. Dorna Arini, jud. Suceava  - 15000 mii 
lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

204. Anexa nr. 6  Finalizare pod peste râul Siret  Modernizare drum 



 
 

 

78 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Com. Zamostea, jud. Suceava - 5000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

205. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 28 Valea Moldovei – Slatina 
(5 km) Com. Valea Moldovei, jud. Suceava -  
3000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

206. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 8 Drăguşeni – Broşteni (8 
km) Com. Drăguşeni, jud. Suceava  - 5000 
mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

207. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 1 Vultureşti – Mereşti – 
Udeşti (8 km) Com. Vultureşti, jud. Suceava -  
5000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

208. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 9 Preuteşti – Lecuşeşti (4 
km) Com. Preuteşti, jud. Suceava -  2500 mii 
lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

209. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 

Modernizare DC Fântânele – Cotu Dobii(3 
km) 
Com Fântânele, jud. Suceava - 2000 mii lei 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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comunale, pe anul 2010 
 

 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

210. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC Mănăstioara – Securiceni (4 
km) comuna Udeşti, jud. Suceava -  2000 mii 
lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

211. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 67 Udeşti – Racova (4 km) 
comuna Udeşti, jud. Suceava - 2000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

212. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC Buneşti – Unceşti (3 km) 
Com Buneşti, jud. Suceava -  1500 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

213. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 40 Grăniceşti – Gura Solcii 
(5 km) Com. Grăniceşti, jud. Suceava - 2500 
mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

214. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 48 C Ulma – Costileva (8 
km) 
Com Ulma, jud. Suceava - 5000 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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215. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Modernizare DC 86 A Izvoarele Sucevei – 
Bobeica (6 km) Com Izvoarele Sucevei, jud. 
Suceava - 2500 mii lei 
 
Autor: senator Gavril Mîrza – PSD +PC 
 

Modernizare drum 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

216. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Suplimentarea sumei prevăzute la poziţia 28 
judeţul Mureş, cu suma de 4.000 mii lei. 
 
Autor: senator Corneliu Grosu – PSD+PC 

Suplimentarea sumei este necesară având în 
vedere lucrările planificate a se realiza în 
anul 2010. 
La sfârşitul anului 2009 Consiliul Judeţean 
Mureş a returnat suma de 4.000 mii lei, 
datorită întârzierilor în finalizarea licitaţiilor 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

217. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Majorarea  sumei prevăzute la poziţia 14 
judeţul Constanţa, la 100.000 mii lei 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

Majorarea Majorarea sumelor defalcate din 
TVA alocate în cadrul anexei 6 pentru 
drumurile judeţene şi comunale, în 
conformitate cu necesităţile reale din judeţ, 
RESPECTIV SUPLIMENTAREA 
POZIŢIEI NR.14 – CONSTANŢA cu suma 
de 84.309 mii lei, în vederea reabilitării 
drumurilor judeţene de interes strategic  (DJ 
223 Cernavoda – Rasova – Aliman – Ion 
Corvin în valoare de 132.587 mii lei) sau 
construcţia unei variante ocolitoare pe ruta 
Valea Dacilor – Costineşti pentru 
descărcarea  Autostrăzii Soarelui  (valoare 
SF de 1.247.000 mii lei) 
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218. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
 
 

La punctul 40, Anexa nr.7, jud.Vâlcea, suma 
prevăzută de 43.146 mii lei se majorează la 
250.000 mii lei. 
 
Autori: senator Florian Coca şi deputaţi 
Vasile Bleotu, Constantin mazilu şi Aurel 
Vlădoiu – PSD+PC 

 

Suplimentarea este necesară pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
Sursa:  
Din alocarea unui procent mai mare din 
valoarea adaugată la bugetele locale, art.4. 

219. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 34 – Sibiu 
 

Se propune suplimentarea sumei  de 31.342 
mii lei prevăzută la Anexa nr.7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010, nr. 
crt. 34 SIBIU, cu suma de 15.500 mii lei. 
 
Autor:  Raluca Turcan  Deputat PD-L  
 

Suplimentarea este necesară pentru 
susţinerea cofinanţării proiectelor de 
dezvoltare locală ale unităţilor 
administrativ+teritoriale din judeţul Sibiu.  . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

220. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 16 – Dâmboviţa 
 

Finalizare investitie sediu Primarie comuna 
Bezdead, judet Dambovita – 150 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel PLAIASU 
 

Cladirea este executata 80% si exista  
pericol de degradare daca nu se finalizeaza.  
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

221. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 16 – Dâmboviţa 
 

Finalizare investitie sediu Primarie comuna 
Pietrari, judet Dambovita – 300 mii lei. 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel PLAIASU  

Cladirea este executata 60% si exista  
pericol de degradare daca nu se finalizeaza. 
Comuna Pietrari este comuna nou infiintata 
si in prezent, adiminstratia publica locala isi 
desfasoara activitatea in conditii total 
improprii in sediul Caminului Cultural  
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
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222. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 26 – Maramureş 
 

Se propune suplimentarea sumei  prevăzute 
pentru jud. Maramureş cu 500 mii lei pentru 
construcţie sediu primărie Ardusat 
 
Autor: Pavel Horj, deputat 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 

223. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 26 – Maramureş 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru jud. Maramureş cu  1.000 mii lei 
pentru construcţie sediu primărie Călineşti 
 
Autor: Pavel Horj, deputat 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. 

224. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 26 – Maramureş 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru jud. Maramureş cu 1.000 mii lei pentru 
construcţie sediu primărie Cerneşti 
 
Autor: Pavel Horj, deputat 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. 

225. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 26 – Maramureş 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru jud. Maramureş cu 1.000 mii lei pentru 
construcţie sediu primărie Mireşu Mare 
 
Autor: Pavel Horj, deputat 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. 

226. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 26 – Maramureş 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru jud. Maramureş cu 500 mii lei pentru 
construcţie sediu primărie Onceşti 
 
Autor: Pavel Horj, deputat 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.  

227. Anexa 7  Se propune suplimentarea sumei prevăzute Necesitatea asigurarii unor conditii de lucru 
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Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 26 – Maramureş 
 

pentru jud. Maramureş cu 500 mii lei pentru 
construcţie sediu primărie Rona de Jos 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

decente si un spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
Sursa de finantare: o mai buna colectare a 
taxelor si impozitelor la bugetul de stat. 

228. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
Poziţia 26 – Maramureş 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru pentru jud. Maramureş cu 1.027 mii lei 
pentru construcţie sediu primărie Vima Mică 
 
Autor: Pavel Horj, deputat 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. 

229. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
poziţia 6 - Bistriţa-Năsăud 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
anul 2010 – poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma prevăzută a 
sumei de 150 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului „Reabilitare Primărie – grup 
social şi şarpantă”, com. Miceştii de Câmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
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. 

230. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
poziţia 6 - Bistriţa-Năsăud 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
anul 2010 – poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 

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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Se propune alocarea din suma prevăzută a 
sumei de 150 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului „Reabilitare Primărie – grup 
social şi şarpantă”, com. Miceştii de Câmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

231. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
poziţia 6 - Bistriţa-Năsăud 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
anul 2010 – poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma prevăzută a 
sumei de 350 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului „Finalizare lucrări sediu primărie 
– grup sanitar”, com. Silivaşu de Cîmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrari in continuare, rest plati  

232. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
poziţia 6 - Bistriţa-Năsăud 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
anul 2010 – poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 

Lucrari in continuare, rest plati  
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Se propune alocarea din suma prevăzută a 
sumei de 1.800 mii lei în vederea finanţării 
obiectivului „Lucrări pod rupt - inundaţii”, 
com. Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

233. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
poziţia 6 - Bistriţa-Năsăud 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
anul 2010 – poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma prevăzută a 
sumei de 20 mii lei pentru cheltuieli curente şi 
de capital com.Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrari in continuare, rest plati  

234. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
poziţia 6 - Bistriţa-Năsăud 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
anul 2010 – poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma prevăzută a 
sumei de 40 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare primărie”, com.Urmeniş, jud. 

Lucrari in continuare, rest plaţi 
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Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

235. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
poziţia 7 - Botoşani 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 500 mii 
lei pentru reabilitare sediu primărie, comuna 
Manoleasa, judeţul Botoşani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

236. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
poziţia 12 - Călăraşi 
 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Reabilitare şi renovare clădire primărie”, 
comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi cu suma de 
600 mii lei. 
 
Autor:  Dan Stefan Motreanu – deputat PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
administraţiei locale. 
Surasa de finanţare – Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

237. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
 

Echilibrarea bugetelor locale, judeţul Covasna 
- 40.000 mii lei 

 
Autor: Grama Horia – deputat PSD+PC 

Suma totală necesară judeţului este de 
40.000 mii lei, din care potrivit prevederilor 
Legii privind finanțele publice locale nr. 
273/2006, modificată și completată, o cotă 
de 27% se alocă în bugetul Consiliului 
Judeţean Covasna, adică suma de 10.800 
mii lei, iar diferenţa de 29.200 mii lei pentru 
echilibrarea bugetelor comunelor, orașelor 
și municipiilor. Din sumele repartizate în 
bugetele comunelor, oraşelor şi municipiilor 
20% se repartizează pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru 
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proiecte de infrastructură care necesită 
cofinanțare în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 273/2006 art. 33 alin. 3 lit. b. 
Suma repartizată în bugetul Consiliului 
Județean Covasna este necesară pentru 
asigurarea funcționării instituțiilor 
subordonate, precum și al aparatului propriu 
al Consiliului Județean Covasna. 
 

238. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
 

Se propune suplimentarea  cu 10.000 mii lei a 
sumei prevăzute pentru judeţul Vrancea în 
Anexa 7 – Sume defalcate pe taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 
Autori: deputaţi Cristian Sorin Dumitrescu, 
Angel Tîlvăr, Nicolae Cirpian Nica şi senator 
Miron Tudor Mitrea – PSD+PC 
 

Suplimentarea este necesară pentru: 
 - asigurarea cofinanţării pentru programul 
de reabilitare termică 
  - asigurarea cofinanţării pentru 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 
 

239. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  
 

Se suplimentează cu 100.000 mii lei suma 
pentru judeţul Vrancea 
 
Autori: deputaţi Cristian Sorin Dumitrescu, 
Angel Tîlvăr, Nicolae Cirpian Nica şi senator 
Miron Tudor Mitrea – PSD+PC 
 

Asigurarea resurselor pentru cofinanţare şi 
cheltuieli neeligibile care se suportă din 
bugetele autorităţilor locale, necesare 
derulării în bune condiţiuni a 
proiectelor/programelor de investiţii 
finanţate din fonduri europene. 
Exemplificăm câteva din proiectele 
aprobate şi/sau aflate în derulare cu impact 
major asupra întregului judeţ: 
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- Sistem integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Vrancea în 
valoare de 42 mil.euro. 

- Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă/apă uzată în 
judeţul Vrancea în valoare de 100 
mil. euro. 

- Drumul de glorie al armatei române 
în primul război mondial proiect ce 
prevede reabilitarea celor 4 
mausolee aflate în patrimoniul 
naţional în valoare de 6 mil.euro. 

- La aceste proiecte majore se adaugă 
un număr de 5 proiecte în valoare 
cca 10 mil.euro. 

- De asemenea în cadrul sumelor 
solicitate se asigură achitarea 
restanţelor autorităţilor locale pentru 
anul 2009. 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului cap.5001, grupa 50, art.01. 
 

240. 
Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010. 

 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Braşov pentru obiectivul  
Reabilitare Casa Municipala de Cultura 
Fagaras cu suma 4.000 mii lei. 
 
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 

Prin OUG 112/2008 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 – 
anexa 3/27/02c municipiului Fagaras i-a 
fost alocata suma de 4.000.000 lei, prin 
intermediul Ministerului Culturii si Cultelor 
in cadrul Programului Prioritar National 
pentru reabilitare, modernizarea 
infrastructurii culturale din mediul mic 
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urban pentru obiectivul de investitii “ 
Reabilitare Casa Municipala de Cultura 
Fagaras”. Aceasta suma  nu a mai fost 
transferata de la bugetul statului la bugetul 
local in vederea derularii contractului de 
lucrari. 
Cladirea Casei Municipale de Cultura 
Fagaras are o vechime de peste 45 de ani, 
perioada in care nu a beneficiat de nici o 
reparatie capitala. 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

241. 
Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010. 

 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Braşov pentru obiectivul 
Modernizare Camin cultural Telechi comuna 
Recea cu suma 500 mii lei.  
 
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
  

Stare avansata de deteriorare. Sursa: SUME 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010. 

242. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 

Se propune introducerea unei poziţii noi, 411. 
Municipiul Bucureşti cu suma de 1.000 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului „Înfiinţarea 
unor adăposturi pentru câinii comunitari”, 
Sectorul 5, mun. Bucureşti. 
 
Autor: Deputat PNL Alina Gorghiu 

Numărul alarmant al câinilor fără stăpân  
din sectorul 5 pun în pericol siguranţa 
cetăţenilor,  de aceea se impune construirea 
unor adăposturi pentru câinii comunitari. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

243. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei, in 

Sumele sumt necesare pentru  refacerea 
drumurilor  comunale si judetene, avand in 
vedere starea foarte proasta a acestora, in 
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pe anul 2010 
 

vederea realizarii obiectivului Modernizare si 
reabilitare strazi in orasul Berbesti, jud. 
Valcea  
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

conditiile in  care infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru dezvoltarea 
spatiului rural.   
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

244. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 250 mii lei., in 
vederea realizarii obiectivului ,,Reabilitare 
dispensar comunal” comuna Berislavesti,  
judeţul Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
  

245. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei., in 
vederea realizarii obiectivului ,,Realizare 
sistem video si informatic” comuna Boisoara, 
judeţul Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa bugetul  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
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bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

246. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 150 mii lei., in 
vederea realizarii obiectivului ,,Reabilitare 
sediu primarie” comuna Racovita, judeţul 
Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

247. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 500 mii lei. 
in vederea realizarii obiectivului ,,Cheltuieli 
curente si de capital” comuna Runcu judeţul 
Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

248. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei 150  de mii lei in 
vederea realizarii obiectivului , ,,Dotarea 
scolilor cu calculatoare”  oras Baile Olanesti, 
jud. Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa  
Bugetul de stat pe anul 2010  
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 Anexa 7 – SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

249. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 500 mii lei. 
in vederea realizarii obiectivului ,,Reabilitare 
camin batrani Stoiceni” comuna Nicolae 
Balcescu judeţul Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  

250. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru reabilitarea Centrului de sănătate din 
oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
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 

251. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea sediului 
Primăriei din oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul 
Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Necesitatea asigurarii unor conditii de lucru 
decente si un spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
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252. Anexa nr.7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 450 mii lei 
pentru modernizarea sediului Primăriei din 
comuna Scărişoara, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Necesitatea asigurării unor condiţii de lucru 
decente şi un spaţiu adecvat lucrului cu 
cetăţenii. 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
 

253. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.100 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a 
sediului primăriei din comuna Mihaeşti, 
judeţul Olt  
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii de lucru 
decente si un spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
 

254. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 320 mii lei 
pentru reabilitarea dispensarului comunal din 
comuna Orlea, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Nu exista in prezent o unitate adecvata de 
tratare si asistenta medicala a cetatenilor din 
comuna. 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
 

255. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 914 mii lei  
pentru modernizarea sediului Primăriei din 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt  
 

Necesitatea asigurarii unor conditii de lucru 
decente si un spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
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Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
 

256. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru amenajarea Centrului Civic în comuna 
Drăghiceni, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Necesitatea îmbunătăţirii aspectului estetic 
al comunei 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
 

257. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 600 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de extindere şi 
reabilitare a sediului primăriei din comuna 
Izvoarele, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii de lucru 
decente si un spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
 

258. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 8.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de modernizare şi 
dotarea Spitalului Orăşenesc din oraşul Balş, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Necesitatea amenajării unei unităţi adecvate 
de tratare şi asistenţă medicală a cetăţenilor 
din oraş. 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
 

259. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 59 mii lei 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii 
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adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

pentru extinderea reţelei de gaze naturale în 
comuna Potcoava, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

deosebit de important pentru locuitorii 
oraşului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

260. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 68 mii lei 
pentru extinderea reţelei de gaze naturale pe 
B-dul Muncii, oraşul Scorniceşti, judeţul Olt  
 
 Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii 
deosebit de important pentru locuitorii 
oraşului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

261. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 367 mii lei 
pentru extinderea reţelei de gaze naturale pe 
strada Bircii, oraşul Scorniceşti, judeţul Olt  
 
 Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii 
deosebit de important pentru locuitorii 
oraşului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

262. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de 40 mii lei  
pentru com. Blăgeşti, pentru obiectivul 
AMENAJARE ANEXE PRIMARIE,  
 
Autori: PNL 

 Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unor obiective de interes local, care au 
menirea sa ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare:  
Sursa de finantare  
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Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 4 – 
Judetul Bacau  
 

263. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de  600mii lei, 
pentru obiectivul CONSTRUIRE GRUP 
UTILITATI ITESTI, judeţul  Bacău 
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unor obiective de interes local, care au 
menirea sa ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 
 

264. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de  360.mii lei, in 
vederea realizarii obiectivului CONSTRUIRE 
PARC AGREMENT SAT ITESTI, judeţul  
Bacău. 
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

Asigurarea de spatiu verde amenajat pentru 
oamenii din comuna 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 4 – 
Judetul Bacau  

265. Anexa nr.7 Poziţia 4, jud. Bacău Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
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SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
CONSTRUCTIE TROTUARE, comuna 
Hemeiuş, cu suma de  428, 079 mii lei  
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 

unor obiective de interes local, care au 
menirea sa ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finantare 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 
 

266. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru obiectivul 
EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU 
PRIMARIE, comuna Bereşti-Bistriţa, cu 
suma de 1.200 mii lei 
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unor obiective de interes local, care au 
menirea sa ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 

267. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea  sumei de 797, 290 mii, 
pentru obiectivul CONSTRUIRE SEDIU 
PRIMARIE, comuna Prăjeşti, judeţul  Bacău 
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unor obiective de interes local, care au 
menirea sa ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
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Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 

valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 
 

268. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea  sumei de 800 mii lei 
prevăzute, pentru obiectivul CONSTRUIRE 
CAI PIETONALE RACACIUNI PARALEL 
CU DN2 5KM-IN FAZA DE PROIECTARE, 
comuna Răcăciuni, judeţul  Bacău 
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unor obiective de interes local, care au 
menirea sa ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 

269. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Pozitia 4 Bacau  
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizarii obiectivului „”Centru de 
Afaceri si Expoziţional Bacău” cu suma de 
21.342 mii lei.  
 
Autori PNL 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

Obiectivul este necesar pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri atat in orasul Bacau, cat 
si in regiune. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 4 – 
Judetul Bacau 

270. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 4373 mii lei 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
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adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

pentru oraşul Roşiori de Vede, în vederea 
realizării obiectivului "consolidare sediu 
primărie" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 

271. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, în vederea 
realizării obiectivului "actualizare PUG" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

272. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 10174 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, în vederea 
realizării obiectivului "amenajare piaţă 
centrală" 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
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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 
 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

273. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 592 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, în vederea 
realizării obiectivului "reabilitare internat 
Grup şcolar agricol" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

274. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 14552 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, în vederea 
realizării obiectivului "construire centru 
expoziţional şi centru de afaceri" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

 

275. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 108 mii lei 
pentru comuna Botoroaga, judeţul 
Teleorman,, în vederea realizării obiectivului 
"parc Valea Cireşului, amenajare spaţii verzi" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

276. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 140 mii lei 
pentru comuna Botoroaga, judeţul Teleorman, 
în vederea realizării obiectivului "reabilitare 
şcoală Călugăru, 40% de finalizat" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
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277. Anexa nr.7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 80 mii lei 
pentru comuna Botoroaga, judeţul 
Teleorman,, în vederea realizării obiectivului 
"dispensar medical Valea Cireşului, de 
finalizat 30%" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

278. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru comuna Bragadiru, judeţul Teleorman, 
în vederea realizării obiectivului "centrală 
termică grădiniţă" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

279. Anexa nr.7 Poziţia 36, jud. Teleorman Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
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SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

 
Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru comuna Buzescu, judeţul Teleorman, 
în vederea realizării obiectivului "parc 
comunal" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

280. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru comuna Călmăţuiu de Sus, în vederea 
realizării obiectivului "actualizare PUG" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

281. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru comuna Ciolăneşti, judeţul 
Teleorman,, în vederea realizării obiectivului 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
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"parc comunal" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

282. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru comuna Conţeşti, în vederea realizării 
obiectivului "actualizare PUG" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

283. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru comuna Conţeşti, în vederea realizării 
obiectivului "centrală termică şi calorifere la 
biserică" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
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Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

284. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 35 mii lei 
pentru comuna Conţeşti, în vederea realizării 
obiectivului "gard la grădiniţă" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

285. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru comuna Conţeşti, în vederea realizării 
obiectivului "împrejmuire cimitir" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
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286. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 2425 mii lei 
pentru comuna Bujoru, în vederea realizării 
obiectivului "investiţii şi cheltuieli curente şi 
de capital" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

287. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru comuna Dracea, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare termică şcoală " 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

288. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru comuna Dracea, în vederea realizării 

Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
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 obiectivului "amenajare stadion comunal " 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

289. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, în vederea 
realizării obiectivului "reabilitare şcoală Alex. 
Deparateanu, str. Dunării 126" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

290. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, în vederea 
realizării obiectivului "reabilitare şcoala nr.5, 
construire toalete elevi interior şcoală" 
 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

291. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 3925 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, în vederea 
realizării obiectivului "reabilitare Colegiul 
Naţional Anastasescu" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

292. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 210 mii lei pentru 
reactualizare P.U.G comunal in localitatea 
Dracşănei, judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
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Deputaţilor şi Senat 
 

 

293. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 1000 mii lei pentru 
reabilitare şcoli si  grădiniţe in comuna 
Mereni, precum si construirea unei grădiniţe 
în satul Merenii de Jos, judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea conditiilor optime pentru 
dezvoltarea educationala a copiilor din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

294. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 42.000 mii lei pentru 
înfiinţare reţea gaze in localitatea Mereni, 
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 
finantarii acestui obiectiv de investitii 
deosebit de important pentru locuitori. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al guvernului 

295. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
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adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
reactualizare P.U.G comunal in localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

296. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
construire local nou primărie in localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 

297. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 80 mii lei pentru 
înfiinţarea serviciului  de gardieni publici in 
comuna Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru realizarea unui 
obiectiv de interes local, care va duce la 
creşterea siguranţei cetăţenilor din 
localitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 

298. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru şcoala 
cu clasele I-VIII în localitatea Moşteni. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Elevii invata în prezent în condiţii improprii 
care le pun în pericol sănătatea fizică şi 
mentală si afecteaza conditiile de studiu.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

299. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 400 mii lei pentru: 
actualizare P.U.G, extindere alimentare cu 
apă, întocmire proiecte - drumuri exploatare, 
reparaţie cămin cultural, asfaltare 300 m 
(contribuţie proiect FEADR), în localitatea 
Peretu. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

300. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 120 mii lei 
pentru studii fezabilitate măsura 3.2.2 în 
localitatea Pietroşani 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Realizarea unor obiective de interes local 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

301. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru centru permanenţă medical în 
localitatea Pietroşani 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea amenajarii unei unităţi adecvate 
de tratare şi asistenţă medicala a cetatenilor 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program 

302. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 2.100 mii lei 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
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pe anul 2010 
 

pentru sediu primărie din localitatea 
Pietroşani 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 

303. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru cabinet stomatologic în localitatea 
Pietroşani. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 

304. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 50 mii lei pentru ridicare 
topo pentru actualizare P.U.G în localitatea 
Rădoieşti 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

305. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
susţinere proiecte în comuna Rădoieşti. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

306. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100.000 mii lei pentru 
asfaltarea drumurilor comunale, construcţia 
unei grădiniţe şi dotarea Căminului Cultural 
din localitatea Sfinţeşti. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
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307. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
construcţie hală piaţă în localitatea 
Smârdioasa. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

308. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
reabilitare sediu primărie în localitatea 
Smârdioasa. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 

309. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 80 mii lei pentru plata 
furnizorilor neachitaţi, localitatea Smârdioasa. 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

310. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
reabilitare şi construcţie cabinet medical în 
localitatea Tătărăştii de Sus. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea amenajarii unei unităţi adecvate 
de tratare şi asistenţă medicala a cetatenilor 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program 

311. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 56 mii lei pentru stadion 
comunal în localitatea Vârtoape. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii adecvate pentru 
activităţile sportive ale locuitorilor din zonă. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
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312. Anexa nr.7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
continuarea construcţiei grădiniţiei din 
localitatea Pietroşani. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Este necesară continuarea investiţiei 
deoarece elevii invata în prezent în condiţii 
improprii 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

313. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 900 mii lei pentru 
continuarea construcţiei şcolii din localitatea 
Pietroşani 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Este necesară continuarea investiţiei 
deoarece elevii invata în prezent în condiţii 
improprii 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

314. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 280 mii lei 
pentru comuna Năsturelu, în vederea realizării 
obiectivului "investiţii şi cheltuieli curente şi 
de capital" 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
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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 
 

Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

315. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 1411  mii lei 
pentru comuna Necşeşti, în vederea realizării 
obiectivului "cheltuieli curente şi de capital" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

316. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul – 
Extindere reţea alimentare cu apa  potabila în 
oraşul Chitila, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 

Investiţia este necesară pentru a se asigura 
accesul la apă potabilă a locuitorilor 
oraşului Chitila.  
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010. 
 

317. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul – 

Lipsa spatii de recreere pentru copii si 
adulti. De asemenea, lipsesc trotuarele şi 
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adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Crearea şi modernizarea de spaţii verzi 
precum şi înfiinţarea de trotuare în comuna 
Clinceni, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 

spaţiile pietonale necesare deplasării în 
siguranţă a cetăţenilor comunei Clinceni.   
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

318. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul – 
Crearea şi modernizarea de spaţii verzi 
precum şi înfiinţarea de trotuare în comuna 
Periş, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 

Lipsa spatii de recreere pentru copii si 
adulti. De asemenea, lipsesc trotuarele şi 
spaţiile pietonale necesare deplasării în 
siguranţă a cetăţenilor comunei Periş.   
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

319. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul – 
Finalizare construcţie stadion comuna 
Chiajna, cu suma de 1000 mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 
 

Stadionul reprezinta un obiectiv socio-
cultural important în comuna Chiajna iar 
finalizarea sa va reprezenta un element 
benefic pentru dezvoltarea comunei.  
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

320. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 190 mii lei  
pentru reabilitare dispensar medical sat 
Siliştea, jud.Brăila  
 
Autor: deputat PNL, Diana Tuşa 

Pentru a asigura servicii medicale de calitate 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 9 Jud. Brăila  
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Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

321. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 11 000 mii lei  
pentru construcţie dispensar medical Comuna 
Gradiştea,  jud.Brăila  
 
Autor: deputat PNL, Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru a asigura servicii medicale de calitate 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 9 Jud. Brăila 

322. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 370 mii lei  
pentru extindere şi modernizare dispensar 
medical, Comuna Mircea Vodă, Jud. Brăila 
 
Autor: deputat PNL, Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru a asigura servicii medicale de calitate 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 9 Jud. Brăila 

323. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 213 mii lei  
pentru Reabilitare dispensar uman, Comuna 
Tichileşti, jud. Brăila 
 
Autor: deputat PNL, Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru a asigura servicii medicale de calitate 
în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 9 Jud. Brăila 
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324. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 325 mii lei 
pentru extindere şi modernizare sediu 
primărie, Comuna Mircea Vodă, jud. Brăila 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa  
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Vechimea acestor cladiri impune lucrări de 
construcţie a unor noi sedii sau dupa caz 
lucrări de  modernizare. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 9 Jud. Brăila 

325. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
construcţie sediu primărie Comuna Siliştea, 
jud. Brăila. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa  
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Vechimea acestor cladiri impune lucrări de 
construcţie a unor noi sedii sau dupa caz 
lucrări de  modernizare. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 9 Jud. Brăila 

326. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 450 mii lei 
construcţie sediu primărie Comuna Gradiştea, 
jud. Brăila 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa  
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Vechimea acestor cladiri impune lucrări de 
construcţie a unor noi sedii sau dupa caz 
lucrări de  modernizare. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 9 Jud. Brăila 

327. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
 
Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

 
Pentru acest obiectiv sunt necesare lucrări 
de reabilitare şi modernizare,  astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat pentru 
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 obiectivului Casă de Cultură, oraş Făurei, 
jud. Brăila 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa  
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

desfăşurarea evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 9 Jud. Brăila 

328. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
Se propune alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru finanţarea planului integrat de 
dezvoltare urbană a municipiului Topliţa, Jud. 
Harghita. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Această sumă reprezintă cota de cofinanţare 
a proiectului, sumă fără de care acest 
obiectiv nu poate fi finalizat. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 21 Jud. Harghita. 
 

329. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
 
Se propune alocare sumei de 800 mii lei 
pentru reabilitare trotuare în municipiul 
Topliţa, Jud. Harghita. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Starea precară a infrastructurii pentru 
pietoni din municipiul Topliţa impune astfel 
de lucrări de modernizare. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 21 Jud. Harghita 
 

330. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
 
Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru construire pod peste râul  Mureş, 
cartier Vâgani, Municipiul Topliţa, Jud 
Harghita. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Construirea acestui obiectiv de investiţii 
este necesară locuitorlior din Municipiul 
Topliţa pentru a facilita accesul în părţi 
diferite ale oraşului. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 7, 
poziţia 21 Jud. Harghita 
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331. Anexa nr.7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamt, pentru 
obiectivul «modernizare Centru Civic comuna 
Doljesti», cu suma de 600.000 Ron.  
 
Autor :Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Imbunatatirea conditiilor de viata, intr-un 
spatiu civilizat 
 
Sursa de finanatare:   
Bugetul Administratiei Prezidenţiale 

332. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamt, pentru finalizarea 
obiectivului «extindere sediu primarie, 
comuna Tamaseni», cu suma de 1.960.000 
Ron.  
 
Autor :Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Necesitatea  desfasurarii activitatii specifice 
in conditii decente 
 
Sursa de finantare:   
Bugetul Administratiei Prezidenţiale 

333. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, pentru 
obiectivul «reabilitare şi extindere sediu 
primărie, comuna Ştefan cel Mare», cu suma 
de 370 mii  lei. 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii de lucru 
decente si un spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 
Sursa: Bugetul Administratiei Prezidenţiale 
 

334. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, pentru 
obiectivul «reabilitare şi extindere sediu 
primărie, comuna Ştefan cel Mare», cu suma 

Necesitatea asigurarii unor conditii de lucru 
decente si un spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 



 
 

 

124 

 de 370 mii  lei. 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 
 

Sursa: Bugetul Administratiei Prezidenţiale 

335. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 500.000 lei 
pentru obiectivul Clădire sediu Serviciul 
public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor Tg. Cărbuneşti”, oraş Târgu 
Cărbuneşti, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Investiţia „Clădire sediu Serviciul public 
comunitar local de evidenţă a persoanelor 
Tg. Cărbuneşti” cu termen de finalizare mai 
2010 realizată aproximativ 40%, contribuţia  
necsară pentru finalizarea acesteia fiind de 
500.000   lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

336. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 110.000  lei 
pentru obiectivul „Înfiinţare Eco-parc în 
oraşul Turceni”,  jud. Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

337. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 

Asigurarea veniturilor salariale 
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adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei  de 140.000   lei 
pentru „Echilibrare buget, venituri salariale pe 
3 luni”, comuna Ciuperceni, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

338. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 140.000 pentru 
„Echilibrare buget, venituri salariale pe 3 
luni”, comuna Runcu, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Asigurarea veniturilor salariale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

339. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune  alocarea sumei de 300.000   lei 
pentru obiectivul „Terminare  lucrări la sediul 
primăriei”, comuna Samarineşti, jud. Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Suma este necesară pentru terminarea 
lucrărilor sediului primăriei Samarineşti, 
începută  în anul 2002. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

340. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 140.000 lei 
pentru „Echilibrare buget, venituri salariale pe 

Asigurarea veniturilor salariale 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
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 3 luni”, comuna Samarineşti, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

341. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 60.000   lei 
pentru obiectivul „Modernizare anexă 
primărie Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Suma este necesară pentru modernizare 
anexă sediului primăriei Scoarţa. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

342. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 1.000.000   lei 
pentru obiectivul „Modernizare, reabilitare 
Şcoală Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Modernizarea şcolii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 

343. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 800.000 lei 
pentru obiectivul „Modernizare, reabilitare 
Şcoala Bobu, comuna Scoarţa, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 

Modernizarea şcolii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
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344. Anexa nr.7 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru obiectivul „Studii de fezabilitate al 
proiectelor pentru reabilitare şcoli, parcuri, 
cămine culturale şi locuri de joacă”, comuna 
Stejari, jud. Gorj 
 
Deputat PNL – Dan Morega 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 20 – Judeţul 
Gorj 
 
 

345. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Pozitia 2, Judetul Arad  
 
Se propune alocarea sumei de 198,38  mii lei, 
in vederea realizarii obiectivului 
,,REAMENAJARE PARC IN LOC. 
GRANICERI” ,JUD.ARAD' 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Mihaita Calimente 

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 finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 2 – 
Judetul Arad 
 

346. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 8, jud. Brasov 
 
Se propune alocarea sumei de 600 mii lei  
pentru  realizarea obiectivului „Primaria 
Sercaia”, Comuna Sercaia, Judetul Brasov   

 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii scolare spaţiul rural 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
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Autor: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor 
 

347. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 8, jud. Brasov 
 
Se propune alocarea sumei de 1.700 mii lei  
pentru  realizarea obiectivului „Constructie 
Camin Cultural  ”, Comuna Sercaia, Judetul 
Brasov  

 
Autor: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii scolare spaţiul rural 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

348. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 8, jud. Brasov 
 
Se propune alocarea sumei de 240 mii lei  
pentru  realizarea obiectivului „Reparatie 
Spatiu destinat Serviciului public de ecidenta 
a persoanei Sercaia”, Comuna Sercaia, 
Judetul Brasov pentru  

 
Autor: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor 

 Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unor obiective de interes local, care au 
menirea sa ajute la buna funcţionare a 
instituţiilorpublice locale. 
 
Sursa de finanţare:  
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 8 – 
Judetul Brasov  
 

349. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Pozitia 2, Judetul Arad  
Se propune sumei destinate Judetului Arad, in 
vederea realizarii obiectivului ,,Reabilitare si 
extindere Camin Cultural in Comuna Socodor 
„ JUDETUL ARAD', cu suma de  460 lei. 

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 
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Autor: 
Deputat PNL,  Mihaita Calimente 

spatiului rural.   
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– Pozitia 40 – 
Judetul Valcea  
 

350. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 

Poziţia 14, Judetul Constanţa 
Suplimentarea sumei pentru Judeţul 
Constanţa de la 48.772 mii lei la 300.000 mii 
lei. 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, Nicolae 
Moga şi deputaţi Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard Stelian 
Martin, Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

Majorarea sumelor defalcate din TVA 
alocate în cadrul anexei 7 pentru 
echilibrarea bugetelor locale, RESPECTIV 
SUPLIMENTAREA POZIŢIEI NR.14 – 
CONSTANŢA cu suma de 251.228 mii lei,  
în conformitate cu necesităţile reale ale 
acestora, în vederea acoperirii cheltuielilor 
necesare pregătirii şi cofinanţării proiectelor 
cu finanţare europeană, precum şi pentru 
acoperirea cheltuielilor neeligibile şi a 
TVA-ului aferent acestora, continuarea sau 
iniţierea unor lucrări de investiţii strategice 
ale judeţului : sala polivalentă, extinderea 
reţelelor de apă-canalizare, reabilitarea 
tramei stradale din municipiile din judeţ, 
reabilitarea zonei istorice a judeţului 
Constanţa, realizarea porturilor tursitice 
Capidava, Topalu, Tuzla, reabilitarea 
monumentui Adamclisi, Cetatea Capidava, 
etc. 
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351. Anexa nr. 8 
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2010 
 

Suplimentare numărului de posturi de 
personal neclerical angajat în unităţile de cult 
din judeţul Covasna. 
 

- 260 mii lei 
 

Autor: Grama Horia – Deputat PSD+PC 
 

În prezent la unităţile de cult din judeţul 
Covasna 218 posturi de personal neclerical 
finanțate de la bugetul de stat. Având în 
vedere solicitările unităţilor de cult, pentru 
judeţul Covasna este necesar suplimentarea 
numărului de posturi cu 42. 

352. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
pentru drum între localităţile Tei-Barbosu din 
comuna Siretel, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

 

353. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor săteşti din 
com. Coarnele caprei, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

 

354. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 120.000 mii lei 
pentru asfaltare drum comunal Poiana Jităria 
din com. Deleni, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

 

355. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 120.000 mii lei 
pentru asfaltare drum judeţean Bădeni – 
Sticlărie din comuna Scobinţi, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

 

356. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 11.127 mii lei 
pentru modernizare drum Tabăra-Bivolari-
Soloneţ din comuna Bivolari, jud. Iaşi. 
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Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

357. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 6.200 mii lei 
pentru împietruire drum comunal Rădeni-
Roşcani din comuna Roşcani, judeţul Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

 

358. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 200.000 mii lei 
pentru împietruire drum Adrieşeni 
Glăvăneşti-Buhăieni din comuna Andrieşeni, 
judeţul Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

 

359. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru împietruitre drum sătesc în comuna 
Fîntînele, judeţul Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

 

360. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei pentru  
repararea şi modernizarea străzilor din 
municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Datorită deteriorării şi lipsei de investiţii, 
străzile municipiului Orăştie necesita lucrări 
urgente de reparatii şi modernizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

361. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada Tîrgului 
Moţilor din municipiul Orăştie, judeţul 
Hunedoara. 

Extinderea retelei de canalizare menajeră in 
această zona creeaza premisele realizarii 
unei etape importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a normelor privind 



 
 

 

132 

 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

sanatatea publica. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

362. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada Gării din 
municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Extinderea retelei de canalizare menajeră in 
această zona creeaza premisele realizarii 
unei etape importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a normelor privind 
sanatatea publica. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

363. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 6.965.451,21 lei pentru 
planul integrat de dezvoltare urbană a 
municipiului Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Acest proiect se află în stadiul de evaluare 
tehnică şi financiară. Programul de 
dezvoltare urbană cuprinde: 
- Reabilitare palat Cultural Minerul, 
valoarea totală fiind de 8.761.300,34 lei, 
contribuţia primăriei Lupeni fiind de 
2.380.363,01 lei. 
- Sistem de supraveghere video urbană, 
valoarea totală fiind de 752.211,78 lei, 
contribuţia primăriei Lupeni fiind de 
167.697,90 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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Grupul PDS+PC din SENAT 
 

364. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 33.573.397,64 lei pentru 
reabilitare şi modernizare străzi urbane, 
poduri şi şosea de centură în municipiul 
Lupeni, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Proiect inclus în lista de rezervă aferentă 
domeniului major de intervenţie 2.1 POR. 
Contribuţia primăriei Lupeni fiind de 
571.422,42 lei, valoarea totală a proiectului 
este de 34.144.820,06 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

365. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 157.914.400 lei pentru 
Dezvoltarea Staţiunii Turistice Straja Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Proiect depus la Direcţia Dezvoltare 
Turistică, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 39.478.600 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
197.393.000 lei. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

366. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc D1, Str. 
Tineretului, municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Există studiu de fezabilitate pentru acest 
proiect, contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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367. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc B10, Sc.1, 
Str. Tineretului, municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Există studiu de fezabilitate pentru acest 
proiect, contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

368. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc M1 – Sc.1, 
Str. Viitorului, municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Există studiu de fezabilitate pentru acest 
proiect, contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

369. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 280.000 lei  pentru 
modernizare strada Traian Vuia, municipiul 
Deva, jud. Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul local pentru 
realizarea acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

370. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 

Alocarea sumei de 730.000 lei  pentru 
modernizare strada Nicolae Grigorescu, 
municipiul Deva, jud. Hunedoara. 

Venituri insuficiente la bugetul local pentru 
realizarea acestui proiect. 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

371. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 895.000 lei  pentru 
modernizare Uliţa Mare Cristur, municipiul 
Deva, jud. Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul local pentru 
realizarea acestui proiect. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

372. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei  pentru 
modernizare strada Mureşului, municipiul 
Deva, jud. Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul local pentru 
realizarea acestui proiect. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

373. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei  pentru 
realizarea Complex Aqua Land - Bazine de 
înot şi Agrement - Stadion Cetate Deva, jud. 
Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul local pentru 
realizarea acestui proiect. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

374. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Alocarea sumei de 465.000 lei  pentru 
realizarea Bazei sportive Orlea în satul 

Din valoarea totală a proiectului de 
1.116.597 lei, 651.597 lei reprezintă 



 
 

 

136 

Anexa 3/15 
 

Sîntămăria-Orlea, comuna Sîntămăria-Orlea, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

contribuţia proprie (cofinanţarea) şi 465.000 
lei reprezintă valoarea cererii de finanţare 
aprobată prin HG 1524/2008 necesară 
demarării proiectului; au fost înaintate toate 
documentele solicitate, a fost organizată 
licitaţia pe SEAP, şi a fost atribuită. 
Precizăm că în comună nu mai există bază 
sportivă, fostul teren de fotbal fiind câştigat 
în instanţă ca urmare a unei cereri de 
retrocedare. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

375. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 525.000 lei  pentru 
realizarea Bază Sportivă Geoagiu, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Contribuţia primăriei Geoagiu este de 
194.097 lei, valoarea totală a proiectului 
este de 719.097 lei. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

376. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru 
amenajarea Construcţie Sală de Sport, 
comuna Băcia, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Construcţia unei Săli de Sport este necesară 
pentru creşterea  calitătii  vieţii sociale şi 
sănătăţii locuitorilor acestei comune. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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Grupul PDS+PC din SENAT 
 

377. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 642 mii lei necesară pentru 
finalizarea construcţiei Primăriei Coloneşti, 
jud. Bacău 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – PSD+PC 

Conditii inproprii de functionare, 
constructia unui sediu in locul celui vechi si 
inadecvat 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

378. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1976mii lei,necesara 
finalizarii constructiei sediului Primaria 
Margineni,Bacau. 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – PSD+PC 
 
 

 Lucrarea este in faza de finalizare,iar suma 
este necesara pentru efectuarea platii la 
executant.Mentionez ca sa impus realizarea 
unei constructii noi,deoarece in present 
salariatii isi desfasoara activitatea in patru 
cladiri diferite. 
Cladirea Primariei este foarte mica de fapt 
casa unui fost proprietar. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

379. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Repararea sediului primăriei şi a anexelor 
acesteia, com. Podu Turcului, jud. Bacău 
Valoare: 2000 mii lei 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – PSD+PC 

Cladirea Primariei este construita in anul 
1952 fapt ce impune efectuarea lucrarilor de 
reparatii capitale si consolidare,precum si 
construirea de noi anexe in jurul acesteia. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

380. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Alocarea sumei de 635mii lei pentru Comuna Colonesti nu are dispensar iar 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

construirea unui Dispensar Uman in 
com.Colonesti jud.Bacau. 
 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – PSD+PC 

medical de familie isi desfasoara activitatea 
intr-un spatiu inchiriat neadecvat.Lipsa 
fondurilor atat din partea primariei cat si a 
medicului de familie nu poate rezolva nici 
in viitor aceasta situatie. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

381. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 622 mii lei necesară 
finalizării construcţiei Primăria Ungureni, jud. 
Bacău 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – PSD+PC 

In prezent se afla intr-o cladire 
improprie,(care a apartinut fostului 
CAP)spatiu mic , conditii neadecvate 
desfasurarii activitatii 
administrative.Lucrarile au fost sistate din 
lipsa fondurilor necesare finalizarii 
constructiei. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

382. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Amenajare parc de joaca pentru copii. 
Rosiori-Bacau. 
Valoare:500 mii lei. 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – PSD+PC 

Inexistenta locurilor de joaca pentru copii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispoziţia Guvernului 

383. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 2.550 mii lei pentru 
reabilitarea sistemului de apă, canalizare şi 
pentru dezvoltarea serviciilor de salubritate 
pentru străzile Popoveni, Drumul Apelor şi 
Romaneşti, din Municipiul Craiova, judeţul 

Aceste străzi sunt situate în zona periferică 
a oraşului Craiova, nefiind reabilitate 
niciodată. Aceste străzi necesită racordarea 
la sistemul de apă şi canalizare precum şi 
dezvoltarea serviciului de salubritate. 
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Dolj. 
Autor: deputat Băloşin Florentin – PSD+PC 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

384. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 6.800 mii lei pentru 
străzile orăşeneşti Popoveni, Drumul Apelor 
şi Romaneşti din municipiul Craiova, judeţul 
Dolj. 
Autor: deputat Băloşin Florentin – PSD+PC 

Sistemul rutier este insuficient dezvoltat 
pentru intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare lucrări de 
modernizare a infrastructurii rutiere, 
facilitând în primul rând accesul cetăţenilor 
în aceste zone. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

385. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune transferarea către Primăria 
Comunei Moieciu – udeţul Braşov a sumei de 
106 mii lei pentru: Construirea captare 
aducţiune apă în Comuna Moieciu, Sat 
Măgura, Judeţul Braşov. 
Autor: Senator Titus Corlăţean – PSD+PC 

Lucrările de aducţiune şi alimentare cu apă 
reprezintă o necesitate pentru locuitorii din 
satul Măgura, Comuna Moieciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global aprobat 
pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 

386. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 17.200 
mii lei pentru investitia Partie olimpica Borsa 
si telegondola, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

387. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

 Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Braşov pentru obiectivul : 
Reabilitarea termica a cladirilor de pe  DN 1, 
Municipiul Fagaras cu suma 8.600 mii lei  
 
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
 

           Municipalitatea isi doreste includerea 
Municipiului Fagaras cu blocurile de 
locuinte aflate pe artera principala din 
municipiu in Programul de Reabilitare 
Termica a Locuintelor. 
           Mentionam ca pe toata lungimea 
arterei principale, 3,5 km, se afla un numar 
de 37 blocuri, cu regim de inaltime P+4, 
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respectiv 1.263 apartamente. 
           Numarul de locuitori din aceasta 
zona este 2.461. 
           Valoarea estimata necesara pentru 
realizarea obiectivului de investitii este de 
8.600.000 lei pentru lucrari, la care se 
adauga auditul termic al cladirilor si 
proiectarea. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

388. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Braşov pentru obiectivul : 
Reabilitare Cetatea Fagaras cu suma de 
80.000.mii lei 
         
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 

Cetatea Făgarasului, ansamblu fortificat 
avand caracter arhitectural militar specific 
perioadei medievale, unul din exemplarele 
cele mai valoroase si mai bine conservate de 
pe teritoriul Romaniei. Caracterul de unicat 
este dat de prezenta lacului care inconjoara 
cetatea. Ultimele lucrari de restaurare 
importante au fost realizate in perioada 
1975-1977. 
           Municipalitatea doreste finantarea 
obiectivului de investitii DEZVOLTARE 
CULTURALA, TURISTICA SI 
ECONOMICA A CETATII 
FAGARASULUI, prin restaurarea si 
stabilirea unor functiuni optime pentru 
monumentul “ Cetatea Fagarasului”. 
           Mentionam ca, atat Cetatea cat si 
lacul din jurul cetatii se afla pe lista 
monumentelor istorice. CATEGORII DE 
LUCRARI Reabilitare Corp Garda Nord; 
Reabilitare Corp Garda Sud; Reabilitare 
Turn Intrare; Reabilitare Castel; Reabilitare 
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Curte Exterioara si Interioara; Reabilitare 
Lac Cetate; Reabilitare zid incinta, 
bastioane si anexe; Retele tehnico edilitare 
si statie de pompare. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

389. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 4.000.000 lei 
pentru reabilitare cămin cultural, comuna 
Gălăneşti 
Autor: deputat Mircea Duşa PSD+PC 

Continuare investiţie 

390. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 4.000.000 lei 
pentru reabilitare blocuri zone miniere, oraşul 
Bălan 
Autor: deputat Mircea Duşa PSD+PC 

Continuare investiţie 

391. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 2.500.000 lei 
pentru extindere canalizare, comuna 
Subcetate 
Autor: deputat Mircea Duşa PSD+PC 

Continuare investiţie 

392. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 1.500.919 lei 
pentru locuinţe necesitate 35 apartamente, 
municipiul Topliţa 
Autor: deputat Mircea Duşa PSD+PC 

Continuare investiţie 

393. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 2.325.000 lei 
pentru modernizare staţie epurare, municipiul 
Topliţa  
Autor: deputat Mircea Duşa PSD+PC 

Continuare investiţie 

394. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 850.000 lei 
pentru construire locuinţe sociale 
Autor: deputat Mircea Duşa PSD+PC 

Continuare investiţie 

395. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 1.460.000 lei Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

pentru pietruire DC km6+600 – 10+900 
Sărămaş – Barcani, comuna Barcani, judeţul 
Covasna. 
Autor: deputat Grama Horia  PSD+PC 

comunităţii locale. 

396. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 255.000 lei 
pentru extinderea alimentare cu apă în satul 
Barcani, comuna Barcani, judeţul Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

397. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 800.000 lei 
pentru asfaltare DC 33A, comuna Vîlcele, 
judeţul Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

398. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 550.000 lei 
pentru alimentare cu apă sat Hăghig, comuna 
Hăghig, judeţul Covasna. 
Autor: deputat Grama Horia  PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

399. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 550.000 lei 
pentru construire sală de sport comuna 
Hăghig, judeţul Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

400. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 2.315.935 lei 
pentru alimenatre cu apă a localităţii 
Dobărlău, judeţul Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

401. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 515.792,22 lei 
pentru modernizare şi asfaltare DC 26A 
1+000-2+000 DJ 103 B Mănăstirea Marcuş, 
comuna Dobîrlău, judeţul Covasna. 
Autor: deputat Grama Horia  PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

402. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 1.500.000 lei Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

pentru construire sală de sport comuna 
Dobîrlău, judeţul Covasna  
Autor: deputat Grama Horia  PSD+PC 

comunităţii locale. 

403. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 1.478.088 ron pentru 
modernizare Uliţe în comuna Brebeni, judeţul 
Olt. 
Autor: deputat Bobeş Marin – PD-L 

Lucrarea cu numărul 1286 din 25.04.2008 
este executată şi recepţionată, astfel 
solicităm suma de 1.478.088 pentru a 
efectua plata către executant. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

404. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 10.000 ron Bisericii 
Baptiste din satul Nermiş, comuna Groşeni, 
judeţul Arad. 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

405. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.795.252 ron necesară 
modernizării drumului comunal DC 38 din 
comuna Gurahonţ, judeţul Arad 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

406. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.131.060 ron necesară 
alimentării cu apă a satelor Dulcele, Zimbru 
din comuna Gurahonţ, judeţul Arad 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

407. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.400.000 ron necesară 
modernizării drumului comunal DC13 din 
comuna Archiş, judeţul Arad 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

408. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului cu suma 
de 450.000 mii lei. 
Autori: deputaţi PSD+PC Cristian Sorin 
Dumitrescu, Angel Tîlvăr, Nicolae Ciprian 

Pentru acoperirea creditelor de angajament 
contractate în anul 2009 obiectivele 
aprobate în cadrul programelor de 
pietruire/asfaltare a drumurilor şi alimentare 
cu apă a satelor. În anul 2009 investiţiile în 
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Nica şi senator PSD+PC: Miron Tudor Mitrea drumuri şi alimentare cu apă au fost 
finanţate din credite bugetare şi credite de 
angajament, care trebuiau platite în prima 
lună din anul 2010. Bugetul pe 2010 pentru 
aceste două subprograme (apă şi drumuri) 
nu acoperă nici măcar creitel de angajament 
din 2009, pentru care sunt executate 
lucrările. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, art.01. 

409. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 4.200.000 de lei pentru 
asfaltarea drumurilor din comuna Batăr, 
judeţul Bihor. 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – Grup 
parlamentar al PSD+PC 

Lucrările de infrastructură rutieră au fost 
mult timp neglijate în această comună, nu 
din cauza lipsei de interes a edililor ci din 
cauza lipsei banilor. Demararea unor lucrări 
de modernizare ar fi o necesitate. Finanţarea 
se poate face din împrumuturile externe sau 
din fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 

410. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 2.500.000 de lei pentru 
asfaltarea drumului din comuna Toboliu, 
localitatea Cheresig, jud. Bihor. 
  
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – Grup 
parlamentar al PSD+PC 

Fiind o comună înfiinţată de doar câţiva ani, 
investiţiile în infrastructură au lipsit. 
Finanţarea se poate face din împrumuturile 
externe sau din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul ministerului. 

411. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.600.000 de lei pentru 
asfaltarea drumului din comuna Madaras, 
localitatea Marţihaz, jud. Bihor.  
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – Grup 

Fiind vorba de un sat aflat la marginea ţării 
a fost uitat de fiecare dată când a fost vorba 
de modernizări. Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din fondurile 
destinate investiţiilor din bugetul 
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parlamentar al PSD+PC ministerului. 
412. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.000.000 de lei pentru 
achitarea lucrărilor de asfaltarea drumului din 
comuna Avram Iancu, localitatea Ant, judeţul 
Bihor.  
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – Grup 
parlamentar al PSD+PC 

Lucrarea este aproape de finalizare, însă 
ultimi pasi sunt cel mai greu de făcut 
deoarece constructorul nu vrea să mai 
lucreze fără bani. Finanţarea se poate face 
din împrumuturile externe sau din fondurile 
destinate investiţiilor din bugetul 
ministerului. 

413. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.500.000 de lei  pentru 
demararea lucrarilor la două blocuri ANL în 
comuna Cefa, judeţul Bihor. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – Grup 
parlamentar al PSD+PC 

Necesarul de locuinţe pentru tineri a devenit 
o problemă şi în mediul rural. Fie că vorbim 
de fii ai satului, fie de profesionişti (dascăli, 
medici, etc) ce vin în mediul rural lipsa unei 
locuinţe reprezintă o problemă majoră.  
Finanţarea se poate face din împrumuturile 
externe sau din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul ministerului. 

414. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 45.000.000 de lei  pentru 
extinderea reţelei de canalizare în 
localitatăţile Cefa şi Inand, comuna Cefa, 
judeţul Bihor.  
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – Grup 
parlamentar al PSD+PC 

Reţeaua de canalizare în mediul rural este o 
problemă ce se agravează în permanenţă. 
Edilii locali au făcut eforturi pentru a realiza 
reţele de apă curentă, în momentul de faţă 
ajungându-se în situaţia să nu aibă unde să 
deverseze apele uzate. Finanţarea se poate 
face din împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din bugetul 
ministerului..  

415. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 500.000 de lei pentru 
reabilitarea căilor pietonale (trotuare)  din 
localitatea Cefa, comuna Cefa, judeţul Bihor. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – Grup 
parlamentar al PSD+PC 

Pentru că de ani de zile nu s-au realizat 
lucrări de amenajare a căilor pietonale din 
localitate, şi pentru că nu toţi cetăţeni au 
posibilitatea financiar de a amenaja în faţa 
casei trotuarul, circulaţia cetăţenilor se 
desfăşoară cu greutate, uneori aceştia uzând 
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de partea carosabilă pentru a se deplasa. 
Pentru siguranţa lor dar şi pentru 
normalizarea situaţiei, se impune o astfel de 
investiţie. Finanţarea se poate face din 
fondurile destinate investiţiilor din bugetul 
ministerului. 

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

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru Baza Sportiva in Orasul Slanic - Judet 
Prahova 
 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Proiect aprobat de CL Slanic Judet Prahova 
Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
 
Surse de finanţare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

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

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru Parc Dendrologic in Orasul Slanic - 
Judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Proiect aprobat de CL Slanic Judet Prahova 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

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

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru Construire Sala de Sport cu 150 locuri 
in Orasul Slanic - Judet Prahova 
 
 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Proiect aprobat de CL Slanic si depus la 
Compania Nationala de Investitii cu nr. 
11496/15.09.2009 
Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
Surse de finanţare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

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

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru Aductiune Apa Traseu Brebu- Alunis- 
Varbilau- Slanic- Judet Prahova  
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
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Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 

 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Proiect aprobat de CL Slanic- Judet Prahova 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

420. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
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 mii lei 
pentru baza sportiva si sala de sport din sat 
Sirna, Comuna Sirna, Judet Prahova- Judet 
Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

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

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru finalizarea lucrarii de alimentare cu 
apa potabila a localitatii Tinosu judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Alocarea fondurilor pentru cele doua  foraje 
de puturi de mare adincime care au fost 
executate dar nu au fost cuprinse in 
proiectul initial si deci nici in caietul de 
sarcini la ofertarea si atribuirea 
contractului,fapt pentru  care nu se poate 
trece la racordarea rezervorului si proba de 
presiune deoarece contractantul a intrerupt 
lucrarile pentru faptul ca nu si-a incasat 
banii pe lucrarile suplimentare 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului  

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

Se propune alocarea restului in valoare de 
1000 mii lei pentru finalizarea lucrarilor de la 
complexul sportiv format din doua terenuri de 
minifotbal, teren tennis de camp si parc de 
joaca pentru copii in comuna Olari, judet 
Prahova 
 
Autor: 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 
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Senator Sorin Serioja Chivu - independent 
423. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

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

Se propune alocarea sumei de 130 mii lei 
pentru construire baya sportiva din sat Sirna, 
comuna Sirna, judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

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

Se propune alocarea restului in valoare de 
1000 mii lei pentru finalizarea lucrarilor de la 
complexul sportiv format din doua terenuri de 
minifotbal, teren tennis de camp si parc de 
joaca pentru copii in comuna Olari, judet 
Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

425. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
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 lucrari de alimentare cu gaze a 
institutiilor publice din comuna Olari, judet 
Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
  
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

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

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru amenajare teren sport in comuna 
Poienarii Burghii, judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în 
comună. 
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului 

427. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea bugetului alocat Aceste străzi sunt situate în zona periferică 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5101, titlul 20, 
articolul 01, alineatul 04 - Apă, canal şi 
salubritate 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 2.550 mii lei pentru 
reabilitarea sistemului de apă, canalizare şi 
pentru dezvoltarea serviciilor de salubritate 
pentru străzile: Popoveni, Drumul Apelor şi 
Romaneşti, din municipiul Craiova, judeţul 
Dolj 
 
Autor: Deputat PSD+PC Gust Băloşin 
Florentin  

a oraşului Craiova, nefiind reabilitate  
niciodată. Aceste străzi necesită racordarea 
la sistemul de apă şi canalizare precum şi 
dezvoltarea serviciului de salubritate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

428. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 03- Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 6.800 mii lei pentru 
străzile orăsăneşti Popoveni, Drumul Apelor 
si Romaneşti, din municipiul Craiova, judeţul 
Dolj 
 
Autor: Deputat PSD+PC Gust Băloşin 
Florentin 

Sistemul rutier existent este insuficient 
dezvoltat pentru intensitatea traficului care 
le tranzitează. Astfel, sunt necesare lucrări 
de modernizare a infrastructurii rutiere, 
facilitând în primul rând accesul cetăţenilor 
în aceste zone. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

429. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Reabilitare prin izolare termică a blocului de 
locuinţe socială „Casa Specialistului”, 
comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău = 
150.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

430. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de investiţii 
baze sportive Satele Ileana şi Căldăruşanca, 
Comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău = 
200.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
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431. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Alimentare cu apă sat Lipia, Comuna Merei, 
Judeţ Buzău = 2.814.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

432. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Alimentare cu apă sat Izvoru Dulce, Comuna 
Merei, Judeţ Buzău = 3.819.650 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

433. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Canalizare şi staţie epuraţie Sat Sărata 
Monteoru, Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
12.755.590 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

434. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de investiţii 
Sală de Sport, Sat Lipia, Comuna Merei, 
Judeţ Buzău = 750.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

435. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Reabilitare şi extindere Sală Sport în Campus 
Şcolar, oraş Pogoanele, Judeţ Buzău = 
833.629 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

436. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Reabilitarea şi consolidarea Şcolii clasele I – 
VIII, Sat Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău (POR 
– Axa prioritară 3, 3.4 – proiect aflat la 
MDRT) = 5.279.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
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437. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi 
înfiinţare reţea de canalizare; reabilitare 
cămin cultural Sat Căldăruşanca; înfiinţare 
centru socio – educaţional sat Ileana; 
modernizare drum comunal DC 35 prin 
implementare proiect M322-FEADR, comuna 
Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău = 11.340.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

438. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Extindere sistem alimentare cu apă sat 
Ograzile – comuna Merei, Judeţ Buzău = 
774.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

439. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Alimentare cu apă a comunei Amaru, Judeţ 
Buzău = 8.600.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

440. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Extinderea reţelei de alimentare cu apă, 
comuna Padina, Judeţ Buzău = 4.000.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

441. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de investiţii 
Sală de Sport a Şcolii nr.1, comuna Padina, 
Judeţ Buzău = 300.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

442. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Lucrări de construire – obiectiv de investiţii – 
terenuri de sport aferente celor 2 (doua)  şcoli, 

- Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii şi 
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Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul VII alte 
transferuri 

comuna Padina, Judeţ Buzău = 180.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – PSD+PC 

implementare a proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

443. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
Capitol 7001 grupa 55 titul 55 alte 
transferuri 

Înfiinţare reţele canalizare şi staţie epurare în 
comunele Boldu (= 4000 mii lei) şi Costeşti 
(= 4000 mii lei) din jud. Buzău 
 
Autor: dr Ion Vasile – senator, Grupul 
parlamentar PSD+PC  

- îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor din 
comunele Boldu şi Costeşti 
- Sursa de finantare: bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

444. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 500.000 mii lei 
 
Autor: deputat PNL Lucia Ana VARGA 
 

Este necesara majorarea alocatiei bugetare 
de la 321.000 mii la 500.000 mii datorita 
importantei deosebite a acestui subprogram, 
cu mentiunea ca nici sumele alocate in anul 
2009 nu au fost suficiente, cu atat mai putin 
vor fi suficiente sumele propuse care prevad 
o scadere de 10,93% fata de anul precedent. 
 
Sursa de finantare propusa este: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

445. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apa 
a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 250.000 mii lei 
 
Autor: deputat PNL Lucia Ana VARGA 
 

Este necesara majorarea alocatiei bugetare 
de la 100.000 mii la 250.000 mii deoarece 
scaderea de 61,26% fata de anul precedent 
va conduce la neindeplinirea obligatiilor 
asumate prin tratatul de aderare in ceea ce 
priveste alimentarea cu apa a populatiei, 
neputandu-se indeplini tintele intermediare 
prevazute pentru anul 2010. 
 
Sursa de de finantare propusa este: Fondul 
de rezerva la dispozitia Guvernului 

446. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 250.000 mii  lei Este necesara majorarea alocatiei bugetare 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 65, art 02, 
Cheltuieli aferente programelor cu 
finantare rambursabila 

 
Autor: deputat PNL Lucia Ana VARGA 

de la 172.310 mii la 250.000 mii deoarece 
scaderea de 59,41% fata de anul precedent 
va conduce la neindeplinirea obligatiilor 
asumate prin tratatul de aderare . 
 
Sursa de de finantare propusa este: Fondul 
de rezerva la dispozitia Guvernului 

447. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
Anexa 3/15 
 

 Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Braşov pentru obiectivul : 
Reabilitarea termica a cladirilor de pe  DN 1, 
Municipiul Fagaras cu suma 8.600 mii lei  
 
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 

           Municipalitatea isi doreste includerea 
Municipiului Fagaras cu blocurile de 
locuinte aflate pe artera principala din 
municipiu in Programul de Reabilitare 
Termica a Locuintelor. 
           Mentionam ca pe toata lungimea 
arterei principale, 3,5 km, se afla un numar 
de 37 blocuri, cu regim de inaltime P+4, 
respectiv 1.263 apartamente. 
           Numarul de locuitori din aceasta 
zona este 2.461. 
           Valoarea estimata necesara pentru 
realizarea obiectivului de investitii este de 
8.600.000 lei pentru lucrari, la care se 
adauga auditul termic al cladirilor si 
proiectarea. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

448. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea,, reabilitarea , 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 

Se propune suplimentarea cu suma de 20.000 
mii lei pentru reabilitare reţea stradală în 
municipiul Baia Mare 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
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449. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea,, reabilitarea , 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 

Se propune suplimentarea cu suma de 1.000 
mii lei reabilitare reţea stradală în oraşul 
Vişeu de Sus, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

450. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea,, reabilitarea , 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 

Se propune suplimentarea cu suma de 300 mii 
lei reabilitare reţea stradală in localitatea 
Bârsana, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

451. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea  sumei de 200 mii lei, in 
vederea realizarii obiectivului ,,Reabilitare 
sistem apa si canal” in orasul Baile 
Govora,judeţul Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

452. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art 01, 
alin 32 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
 
Se propune alocarea sumei de 4.400.000 lei 
pentru obiectivul „Reabilitare termică 9 
blocuri locuinţe”, oraş Bimbeşti-Jiu, jud. 
Gorj.. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Sumă solicitată pentru finalizare asigurare 
cofinanţare. În derulare achiziţiile de lucrări 
pentru bloc. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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453. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 400.000 lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă sat 
Pojogeni”, oraş Târgu Cărbuneşti, jud. Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Investiţia „Alimentare cu apă sat Pojogeni” 
este o lucrare cu finanţare CNI şi Consiliul 
local Tg. Cărbuneşti, lucrarea este deja 
licitată cu data de finalizare an 2010 iar 
contribuţia bugetului local al oraşului Tg. 
Cărbuneşti este de 400.000. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

454. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 2.000.000 lei 
pentru obiectivul „Asigurare utilităţi 
apartamente ANL”, oraş Târgu-Cărbuneşti, 
jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Realizarea investiţiei deja aprobate de 
construire a 100 apartamente ANL necesită 
asigurarea utilităţilor în zona unde se 
construiesc acestea; conform studiului de 
fezabilitate întocmit valoarea acestora este 
de aproximativ 2.000.000 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

455. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 520.000 lei 
pentru obiectivul  „Staţie de tratare apă, 
oraşul Turceni”, jud. Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

456. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului. 
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Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate  
 

Se propune alocarea cu suma de 
1.267.805.978 lei pentru obiectivul „Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de 
tratare a  apei potabile şi staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile de până la 50.000 
de locuitori”, oraşul Turceni, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

457. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 20, Bazine de 
înot 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 7.560.000 lei 
pentru obiectivul „Bazin de înot, oraş 
Turceni”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

458. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 1.932.941 lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu  
apă sat Drăguţeşti”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

459. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Poziţia 20, jud. Gorj Achitarea datoriilor la lucrările executate şi 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate  
 

 
Se propune alocarea sumei de 3.031.500 lei 
pentru obiectivul „Canalizare în sistem 
centralizat şi epurarea apelor uzate în comuna 
Polovragi”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

neachitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

460. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice. 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune  alocarea  sumei de 10.500.000 lei  
pentru proiectul integrat în cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, 
Măsura 322 – Renovarea şi dezvoltarea 
satelor în comuna Samarineşti, jud. Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Aceste acţiuni s-au stabilit avându-se în 
vedere calitatea apei potabile, care are un 
conţinut ridicat de nitriţi şi nitraţi, drumurile 
care fac legătura cu D.J. 671B s-au 
deteriorat, pierderea unor valori culturale 
tradiţionale. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

461. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
 
Se propune alocarea sumei de  500.000 lei 
pentru  obiectivul „Realizare  reţea de 
alimentare cu apă în satul Boca”, comuna 
Samarineşti, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

462. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Poziţia 20, jud. Gorj Buna desfăşurare a orelor de sport. 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, Program 
construcţii săli sport 

 
Se propune alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru obiectivul „Sală sport Şcoala Scoarţa”, 
jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

463. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, Program 
construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 200.000 pentru 
obiectivul „Construcţie sală sport”, comuna 
Sejari, jud. Gorj 
 
Deputat PNL – Dan Morega 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

464. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, Program 
construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de .400.000 lei 
pentru obiectivul „Construcţie sală sport”, 
comuna Stăneşti, jud. Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

465. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul privind 
construirea de locuinte si sali de sport  
 

Se propune alocarea sumei suma de 100 mii 
lei, in vederea realizarii obiectivului 
,,Construire sala sport” in comuna Budesti, 
Judetul Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

466. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 160 mii lei, in Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 



 
 

 

159 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul privind 
construirea de locuinte si sali de sport  
 

vederea realizarii obiectivului ,,Construire 
sala sport” oras Brezoi, judeţul Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

467. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de  104,5 mii lei, 
in vederea realizarii obiectivului „Alimentare 
cu apă”,  in comuna Danicei, judeţul Valcea.  
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

468. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 500 mii 
lei pentru realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în BARSANA 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  

469. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 500 mii 
lei pentru realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în BOIU MARE 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

470. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 2000 
mii lei pentru realizarea reţelei de alimentare 
cu apă în CERNESTI 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
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Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
471. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 320 mii 
lei pentru realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în REMETEA CHIOARULUI 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

472. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 100 mii 
lei pentru realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în RONA DE JOS  
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

473. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 1000 
mii lei pentru realizarea reţelei de alimentare 
cu apă în SIEU 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

474. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judetul Maramures cu suma de 1.000 
mii lei pentru realizarea reţelei de alimentare 
cu apă în ARDUSAT 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

475.  Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
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interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Rupea, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

476. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Cod obiectiv 23 – Programul 
Construire Aşezăminte Culturale 
 

Se propune alocarea sumei de 320 mii lei 
pentru comuna Botoroaga, judeţul 
Teleorman,, în vederea realizării obiectivului 
"Reabilitare cămin cultural Botoroaga" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

477. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Anexa3/15/29, Cod obiectiv 
18 – Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 10500 mii lei 
pentru comuna Bragadiru, judeţul Teleorman, 
în vederea realizării obiectivului "canalizare 
cu staţie epurare" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în spaţiul rural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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478. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru comuna Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman, în vederea realizării obiectivului 
"pietruiri drumuri" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

479. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru comuna Conţeşti, judeţul Teleorman, 
în vederea realizării obiectivului "pietruiri 
drumuri comunale" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

480. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru proiect cămin cultural în localitatea 
Pietroşani 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program. 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

481. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei, in 
vederea realizarii obiectivului ,, ,,Reabilitare 
camin cultural” comuna Alunu , judeţul 
Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

482. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei 250  de mii lei in 
vederea realizarii obiectivului ,, Reabilitare 
camin cultural Stoenesti” comuna 
Berislavesti,  jud. Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

483. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 250 mii lei., in 
vederea realizarii obiectivului ,,Reabilitare 
camin cultural” comuna Sinesti, judeţul 
Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

484. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei, in 
vederea realizarii obiectivului ,,Reabilitare 
camin cultural” comuna Stanesti, judeţul 
Valcea. 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
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Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

 

485. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei., in 
vederea realizarii obiectivului ,,Extindere 
retea apa Valea Macesului” in comuna 
Voineasa, judeţul Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

486. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei., in 
vederea realizarii obiectivului,,Reabilitare 
camin cultural” comuna Mitrofani, judeţul 
Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului  

487. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Continuare investitie DJ 710 Pucioasa -  
Bezdead - Breaza (judet Prahova), lungime 
2.6 km , sat Costisata - limita judet Prahova - 
2.000 mii lei 
 
Autor: deputat Gabriel PLAIASU - PNL 

Zona reprezinta un serios potential turistic si 
constituie o a doua cale de legatura intre 
judetele Dambovita si Prahova. 
In judetul Prahova a fost executata integral 
operatiunea de asfaltare. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

488. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea cu suma de 350 mii 
lei pentru reabilitare şi extindere şcoală  
clasele I-VIII Burdusaci, comuna Răchitoasa, 
judeţul Bacău. 
 
Autor: deputat Mihai Banu - PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă la 
Dispoziţia Guvernului 
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489. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, penru obiectivul 
”alimentare cu apă, sat Dobreşti comuna 
Dobreşti”, cu suma de 1.000.000 lei. 
 
Autor: senator Mircea Diaconu - PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

490. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, penru obiectivul 
”alimentare cu apă, comuna Ştefan cel Mare”, 
cu suma de 1155 mii lei. 
 
Autor: senator Mircea Diaconu - PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

491. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Argeş, penru obiectivul 
„proiect pentru aducţiune apă potabilă în sat 
Mlaci, comuna Burghea de Jos”, cu suma de 
200.000 lei. 
 
Autor: senator Mircea Diaconu - PNL 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

492. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 350 mii lei 
pentru obiectivul „Finalizare drumuri 
comunale – Drum comunal Sântioana” com. 

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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Mariselu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

493. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 850 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drumuri comunale Umeniş – Sopteriu” 
com.Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare 

494. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă” com. 
Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări în continuare 

495. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
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administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 550 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drum comunal Măgurele – Jeica” com. 
Mariselu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

496. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru obiectivul „Asfaltare drumuri 
comunale” com.Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare 

497. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Obiectiv în continuare 
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Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drumuri comunale” com.Silivaşu de Cîmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

498. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drumuri comunale” com. Spermezeu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare 

499. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea cu suma de 30.000 Este necesara majorarea alocatiei bugetare 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

mii lei a bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei publice 
Art. 01 alin 32 – Reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit 
 
Autor: 
Deputat PNL Cornel PIEPTEA 
 

cu 20% datorita importantei deosebite a 
acestui program, cu mentiunea ca nici 
sumele alocate in anul 2009 nu au fost 
suficiente, cu atat mai putin vor fi suficiente 
sumele propuse care prevad o scadere de 
6,25% fata de anul precedent. 
 
Sursa de finantare: Bugetul Ministerului 
dezvoltarii regionale si Turismului.  
Capitolul 8701 Promovarea potentialului 
turistic promovare a vanzarilor la nivel 
national si 
regional 
 

500. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei prevăzută 
pentru judeţul Sibiu pentru obiectivul  – 
“Reactualizare şi extindere PUG” – Oraşul 
Dumbraveni, cu suma de 120 mii lei 
 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Oraşul Dumbrăveni are iniţiat din anul 2009 
reactualizarea şi extinderea PUG pentru a 
delimita şi extinde zonele cu potenţial de 
dezvoltare economică în perspectiva 
tranversării Autostrăzii Transilvania pe 
teritoriul administrativ al oraşului  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatul 
General al Guvernului  

501. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei prevazuta 
pentru judetul Sibiu pentru obiectivul  – 
“Reactualizare si extindere PUG” – Comuna 
Rau Sadului, jud. Sibiu,  cu suma de 110 mii 
lei 
 
 

Comuna Râu Sadului are iniţiat din anul 
2009 reactualizarea şi extinderea PUG 
pentru a delimita şi extinde zonele cu 
potenţial de dezvoltare turistică, 
conformarea cu legislaţia de mediu a 
gaterelor existente pe raza comunei şi 
dezvoltarea activităţilor de producere a 
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Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

energiei electrice prin microhidrocentrale  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Economiei  

502. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei prevăzută 
pentru judeţul Sibiu pentru obiectivul  – 
“Reactualizare şi extindere PUG” – Oraş 
Tălmaciu, jud. Sibiu,  cu suma de 500 mii lei 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Oraşul Tălmaciu are iniţiat proiectul pentru 
reactualizarea şi extinderea PUG care 
prevede extinderea intravilanului oraşului 
prin includerea zonelor industriale de la 
periferia oraşului 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Economiei  

503. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 03 

Se propune suplimentarea sumei prevăzută 
pentru judeţul Sibiu pentru obiectivul:   
Modernizare drum comunal DC 3:Rusi-
Veseud – 80 mii lei;  
Modernizare drum comunal DC 66 Saliste-
Crint  - 6.000 mii lei,  
Modernizarea drumurilor comunale din 
intravilanul localitatii Sura Mare, prin 
pietruire – suma de 420,40 mii lei,  
Reabilitare drum communal Şura Mare-
Hamba prin tratament bituminos – suma de 
88,85 mii lei, cu suma de 6.589,25 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi 
dezvoltarea zonelor rurale cu potenţial 
turistic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor, Bugetul Ministerului 
Economiei 

504. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei prevăzute Îmbunătăţirea calităţii locuirii 



 
 

 

171 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 20 

pentru judeţul Neamţ, pentru 
obiectivul «proiect pentru aducţiune apă 
potabilă» în sat Mărmureni, comuna Oniceni, 
cu suma de                   2 milioane Euro.  
 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

 
Sursa financiară: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

505. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Neamţ, pentru 
obiectivul « construcţie sală de sport » 
comuna Oniceni, cu suma de 700.000 EURO 
 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Necesitatea creării de condiţii de agrement  
 
 

506. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei prevăzută 
pentru judeţul Sibiu pentru obiectivul  
„Canalizare şi staţie pompare“ localitatea  
Sebeşu de Jos - comuna Turnu Rosu finanţat 
prin Ord. 7/2006, cu suma de 235 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Finalizarea lucrărilor începute pentru 
crearea reţelei de apă şi canalizare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de  locuire în 
mediul rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Economiei,   

507. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei prevazuta 
pentru judetul Sibiu pentru obiectivul  
"Alimentare cu apă şi staţie de tratare” în 
comuna Poplaca finanţată prin 
O.G.nr.7/2006, cu suma de 1.798,58 mii lei  
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Finalizarea lucrărilor începute pentru 
crearea reţelei de apă şi canalizare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de  locuire în 
mediul rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Economiei  

508. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei prevazuta Finalizarea lucrărilor începute pentru 



 
 

 

172 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 20 

pentru judetul Sibiu pentru obiectivul  “Retea 
de canalizare si statie de epurare” localitatea 
Rosia finantata prin OG 7/2006, cu suma de 
200 mii lei. 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

crearea reţelei de apă şi canalizare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de  locuire în 
mediul rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Economiei  

509. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 04 

Se propune suplimentarea sumei prevazuta 
pentru judetul Sibiu pentru obiectivul 
“Realizare baza sportiva oras Saliste” OG 
7/2006,  cu suma de 300 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Continuarea lucrarilor incepute la investiţia 
aprobată prin HG şi începută din fonduri 
proprii pentru cofinanţare 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

510. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei prevazuta 
pentru judetul Sibiu pentru obiectivul  
„CANALIZARE APE UZATE COMUNA 
ŞURA MARE” finantata prin O.G. 7/2006, cu 
suma de 946 mii lei 
 
 
 
 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Această investiţie este de strictă necesitate 
pentru comuna Şura Mare întrucât 
localitatea este într-o continuă dezvoltare 
demografică, Şura Mare fiind o localitate 
periurbană a municipiului Sibiu, situată doar 
la 4 km de acesta. Nu s-a alocat întreaga 
sumă necesară prin OG 7, rămânând de 
achitat suma  de 946.000 lei. Pentru 
realizarea investiţiei a fost cheltuită suma de 
6.700 mii lei, sumă prevăzută în bugetul 
local. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

511. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea sumei prevazuta 
pentru judetul Sibiu pentru obiectivul  

Alimentarea cu apă în cele 2 localităţi este 
realizată parţial şi a fost executată conform 
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Anexa 3/15/02 capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 20 

„ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A 
LOCALITĂŢILOR ŞURA MARE ŞI 
HAMBA”, cu suma de 134,63 mii lei 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

HG 577/1997 este realizată parţial şi a fost 
executată conform HG 577/1997, iar 
autorizaţia de construcţie a proiectului este 
încă valabilă. Primăria Şura Mare depune 
eforturi necesare în vederea extuinderii 
reţelei cu apă potabilă în zonele unde 
aceasta nu există; astfel vă facem cunoscut 
faptul că populaţia comunei Şura Mare se 
alimentează din fântâni proprii de suprafaţă 
deoarece nu există nici o altă sursă de apă 
potabilă. Aceste fântâni sunt, conform 
analizelor efectuate, infestate cu nitraţi şi 
nitriţi iar apa nu corespunde din punct de 
vedere chimic şi bacteriologic. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

512. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei prevazuta 
pentru judetul Sibiu pentru obiectivul 
„Canalizarea localitatilor Racovita si Sebesu 
de Sus” in baza OG 7/2006 privind 
dezvoltarea infrastructurii de baza in spatiul 
rural, cu suma de 2.557,66  mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Finalizarea lucrărilor începute pentru 
crearea reţelei de apă şi canalizare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de  locuire în 
mediul rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

513. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 

Se propune suplimentarea sumei prevazuta 
pentru judetul Sibiu pentru obiectivul  
“Alimentare cu apă potabilă” in localitatea 

Continuare lucrări în vederea finalizării 
obiectivului de investiţii cu importanţă 
pentru dezvoltarea turismului în 
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articolul 02, alineat 20 Poiana Sibiului – lucrare în curs de realizare, 
începută în anul 2009, cu suma de  1.460 mii 
lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Marginimea Sibiului 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

514. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei prevazuta 
pentru judetul Sibiu pentru obiectivul  
„Infiintare retele de canalizare” sat Sacel, cu 
suma de  1.056,85 mii lei  
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Continuare lucrări în vederea finalizării 
obiectivului de investiţii cu importanţă 
pentru dezvoltarea turismului în 
Marginimea Sibiului 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

515. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 300 mii lei, pentru 
construcţia sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Piatra, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

În prezent localitatea nu dispune de sistem 
de apă şi canal, precum nici de staţie de 
epurare a apei. Suma solicitată reprezintă 
co-finanţarea locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 

516. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 600 mii lei, pentru 
construcţia sistemului de alimentare cu apa in 
localitatea Traian Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  

În prezent localitatea nu dispune de sistem 
de apă şi canal, şi nici de staţie de epurare a 
apei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 
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Nicolae Bănicioiu 
 

517. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 04- Programul 
pentru construcţii de locuinţe şi săli de 
sport. 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 250 mii lei pentru 
construcţia unei baze sportive în localitatea 
Frumoasa, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

In prezent localitatea nu dispune de o baza 
sportiva.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 

518. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 04- Programul 
pentru construcţii de locuinţe şi săli de 
sport. 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 200 mii lei pentru 
construcţia unei baze sportive în localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

In prezent localitatea nu dispune de 
asemenea facilitate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 

519. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 55, 
articolul 01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 41,7 mii lei lei pentru 
amenajarea unui parc în  localitatea Traian, 
jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 

In prezent in localitate nu exista un parc.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 
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520. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 55, 
articolul 01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 30 mii lei lei pentru 
amenajarea unui parc în  localitatea 
Frumoasa, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

In prezent in localitate nu exista un parc.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 

521. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 55, 
articolul 01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 50 mii lei lei pentru 
amenajarea unui parc în  localitatea Fîntînele, 
jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

In prezent in localitate nu exista un parc.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 
 
 

522. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 01, alineatul 32 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 5.569,5 mii lei pentru 
reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în 
oraşul Zimnicea, jud. Teleorman: Bl. 15 A, 
Bl. 15 D, Bl. 16 A şi Bl. 29 A 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 

Reducerea consumului de energie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 
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523. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 03- Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 4.855,8 mii lei pentru 
străzile orăşeneşti Mihail Kogălniceanu, 
Zorilor, Împăratul Traian, Sfinţii Împăraţi şi 
Cuza Vodă pe o lungime totală de 1776,79 
ml, oraşul Zimnicea, jud. Teleorman 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Sistemul rutier existent este incompatibil cu 
structura şi intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare lucrări de 
modernizare a infrastructurii rutiere.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 

524. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 03- Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 300 mii lei lei pentru 
amenajarea trotuarelor din localitatea Piatra, 
jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Trotarul existent se va reamenaja prin 
montarea de pavele pe aproximativ 650 
metrii liniari.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 

525. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 975 mii lei lei, pentru 
construcţia sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Ciuperceni, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  

În prezent localitatea nu dispune de sistem 
de apă şi canal, şi nici de staţie de epurare a 
apei. Suma solicitată reprezintă 15% din 
costul total al proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 
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Nicolae Bănicioiu 
 

526. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 500 mii lei, pentru 
construcţia sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Fîntînele, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 
 

În prezent localitatea nu dispune de sistem 
de apă şi canal, şi nici de staţie de epurare a 
apei. Suma solicitată reprezintă co-
finanţarea locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia Guvernului. 

527. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 581 mii lei, pentru 
construcţia sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Frumoasa, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

În prezent localitatea nu dispune de sistem 
de apă şi canal, precum nici de staţie de 
epurare a apei. Suma solicitată reprezintă 
co-finanţarea locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

528. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 54893 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, judeţul 
Teleorman, în vederea realizării obiectivului 
"reorganizarea şi reabilitarea spaţţiilor publice 
ale asociaţilor de propietari" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice ale asociaţiilor de 
propietari şi creşterea gradului de civilizaţie 
în aceste spaţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
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Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

şi Turismului 

529. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 titlul VI, art. 02, alin. 20, 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul – 
Înfiinţare staţie pompare apa sat Piscu, 
comuna Ciolpani, cu suma de 1000. mii lei.  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL  

Asigurarea accesului la apă potabilă a 
locuitorilor satului Piscu, comuna Ciolpani.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului.  

530. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 02, alin 03 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul - 
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Moara Vlăsiei, cu suma de 
1000 mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 

Asigurarea posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor din Moara Vlăsiei prin 
asfaltarea drumurilor comunale.  
 
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

531. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 02, alin 03 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul - 
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes 
local în oraşul Popeşti Leordeni, cu suma de 
1000 mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 

Asigurarea posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor din Popeşti Leordeni prin 
asfaltarea şi modernizarea drumurilor 
locale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

532. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 02, alin 03 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul - 
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes 
local în satul Sindriliţa, comuna Găneasa, cu 
suma de 600 mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 

Asigurarea posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor din Popeşti Leordeni prin 
asfaltarea şi modernizarea drumurilor 
locale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
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533. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 02, alin 03 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul - 
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Mogoşoaia, cu suma de 1000 
mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 

Asigurarea posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor din Mogoşoaia prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor comunale.  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

534. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 titlul VI, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul - 
Extindere reţea alimentare cu apa  potabila în 
satele Gruiu, Lipia şi Siliştea Snagovului, 
comuna Gruiu, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 
 

Investiţia este necesară pentru a se asigura 
accesul la apă potabilă a locuitorilor 
comunei Gruiu.  
 
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

535. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 02, alin 03 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul – 
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Chiajna, cu suma de 1000 mii 
lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 
 

Asigurarea posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor din Chiajna prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor comunale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

536. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru Judeţul Ilfov pentru obiectivul – 
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Chiajna, cu suma de 1000 mii 
lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 
 

Asigurarea posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor din Chiajna prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor comunale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
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537. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Crizbav, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

538. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Ticus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

539. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării Acest proiect este necesar pentru realizarea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Ticus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

540. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Parau, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

541. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
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Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Soars, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

542. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Cincu, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

543. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
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Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Ungra, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

civilizate. 

544. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Jibert, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

545. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
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administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Hoghiz, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

546. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare ” com. Rupea, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, astfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

547. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare” com. Ormenis, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

548. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier, 
rigole si trotuare” com. Augustin, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru realizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii acestei 
comune să beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

549. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.600 mii lei 
pentru reabilitarea străzii Boianului, în oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

550. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de de 3.500 mii lei  
pentru reabilitarea străzii Oltului din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 

551. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei  
pentru reabilitarea străzii Grădinari din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 

552. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Pozitia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  7.337 mii lei 
pentru modernizarea şi reabilitarea Bdul 
Muncii, în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
 
 

553. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi ale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.200 mii lei  
pentru reabilitarea străzii Comanencelor din 
oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
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administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 

554. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 400.000 lei  
pentru reabilitarea străzilor Eroilor şi Zorilor 
din oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Starea precară a drumului îngreunează mult 
circulaţia automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 2010. 
 

555. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă, 
canalizare” com. Maierus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 

556. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă, 
canalizare” com. Cata, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 

557. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă” sat 
Vladeni, com. Dumbravita, jud. Brasov  
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Titlul 6 Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art 02 alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă 
a satelor 
 

 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

558. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 337 mii lei 
pentru proiectarea execuţiei utilităţilor pentru 
sala de sport din comuna Potcoava, judeţul 
Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Sala de sport existentă nu oferă condiţii 
adecvate desfăşurării activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program. 
 

559. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 119.000 lei 
pentru  asigurarea de utilităţi pentru un bloc 
ANL, în comuna Potcoava, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Necesitatea finalizării lucrarilor de 
constructie a blocului ANL. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program. 
 

560. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitare DJ 46A Bîrseşti – Bărbăteşti 
 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

6 km 
Sursa de finanţare: Secretariatul General al 
Guvernului 

561. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Extindere alimentare cu apă Costeşti- Bistriţa. 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 

6 km 
Sursa de finanţare: Secretariatul General al 
Guvernului 
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Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

562. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Implementarea unui sistem de alimentare cu 
apă pentru localităţile Vaideeni – Horezu – 
Măldăreşti pe HG 577 
Sumă necesară: 3.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare: Secretariatul General al 
Guvernului 

563. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitarea Drumului Comunal Goruneşti , 
Slătioara 
Sumă necesară: 300.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare: Secretariatul General al 
Guvernului 

564. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitarea drumurilor locale prin executare 
la rigole şi turnarea stratului de uzură , 
comuna Buneşti; 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare: Secretariatul General al 
Guvernului 

565. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Alocarea de fonduri pentru realizarea 
obiectivului canalizare  oraş Berbeşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 

Este un oraş nou, înfiinţat în anul 2004, are 
un număr de 8000 locuitori  din care 5000 
locuiesc la blocuri. Este nevoie pe o distanţă 
de 10-15 km. 
 
Sursa de finanţare: Secretariatul General al 
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PSD+PC Laurenţiu Coca Guvernului 
566. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei, 
reprezentând reabilitarea drumurilor 
comunale şi judeţene din Satu Mare, DC 13 – 
Huta Moişeni, localitatea Certeze – Satu Mare 
– 3.000 mii lei 
 
Autori: deputat PSD+PC Gheorghe Ciocan şi 
senator PSD+PC Marian Valer 

Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul  Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

567. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei, 
reprezentând reabilitarea drumurilor 
comunale şi judeţene din Satu Mare, DJ 
Tăşuad Cena – Satu Mare – 3.000 mii lei 
 
Autori: deputat PSD+PC Gheorghe Ciocan şi 
senator PSD+PC Marian Valer 

Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul  Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

568. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei, 
reprezentând reabilitarea drumurilor 
comunale şi judeţene din Satu Mare, DC 1014 
– Odoreu Apa – Satu Mare - 3.000 mii lei 
 
Autori: deputat PSD+PC Gheorghe Ciocan şi 
senator PSD+PC Marian Valer 

Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul  Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

569. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei, 
reprezentând modernizarea drumurilor din 
municipiul Constanţa, Modernizare drum 
Zona Tomis Nord, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  

Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul  Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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Antonella Marinescu 
 

570. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei, 
reprezentând modernizarea drumurilor din 
municipiul Constanţa, modernizare drum 
Zona Palazu Mare, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Antonella Marinescu 
 

Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul  Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

571. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei, 
reprezentând modernizarea drumurilor din 
municipiul Constanţa, modernizare drum 
Zona Faleză Nord –Mamaia, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. – 3.000 mii lei; 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Antonella Marinescu 
 

Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul  Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

572. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, Titlul VI, 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă  
a satelor, cu suma de 2 900 lei, necesari 
pentru realizarea sistemului de alimentare cu 
apă, în Comuna Cîrna judeţul Dolj. 

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
din Comuna Cîrna. 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.  

573. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 17 
500 lei necesară pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare şi modernizare a drumurilor 
orăşeneşti  din oraşul Segarcea judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor orăşeneşti 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

574. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 500 
000 lei necesară pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal Ghidici – Seaca 
de Cîmp şi pentru modernizarea drumurilor 
comunale din comuna Ghidici judeţul Dolj. 

Starea precară a drumurilor îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, iar în 
condiţii de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

575. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 01, Alin. 
01, cu suma de  350 000  lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
din comuna Ghidici. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

576. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, Art. 01, Alin. 13, 
Programe de dezvoltare, cu suma de 100 000 
lei, necesară pentru asigurarea finanţării 
Proiectului integrat comuna Cîrna, judeţul 
Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestei investiţii este necesară 
pentru asigurarea unor condiţii decente de 
trai în conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii comunei Cîrna, 
judeţul Dolj 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

577. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, Titlul VI 

În vederea construirii unui ansamblu de 
locuinţe sociale în comuna Urzicuţa, este 
necesară actualizarea şi efectuarea de 
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 TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
05, Finanţarea elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism, cu suma 
de 20 000 lei necesare pentru actualizarea şi 
efectuarea de planuri cadastrale şi studii de 
fezabilitate în vederea construirii unui 
ansamblu de locuinţe sociale în comuna 
Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

planuri cadastrale şi studii de fezabilitate 
fără de care proiectul nu pate fi pus în 
aplicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

578. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 01, Alin. 
01, cu suma de  1 000 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare şi construcţia unei staţii de epurare 
în, comuna Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Investiţia este necesară pentru realizarea 
obiectivelor ce vizează combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de suprafaţă 
receptoare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

579. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 

Realizarea acestui proiect poate fi benefică 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
pentru locuitorii din comuna  Ostroveni. 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 01, Alin. 
01, cu suma 194 000 lei necesară pentru 
completarea sistemului clasic de producere a 
apei calde cu un sistem care utilizează energia 
solară şi care conduce la îmbunătăţirea 
calităţii apei, aerului şi solului în  comuna 
Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

580. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 01, Alin. 
01, cu suma de  50 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare în satele Bădoşi şi Prunet, comuna 
Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestui proiect poate fi benefică 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
pentru locuitorii din comuna  Bratovoieşti. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

581. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, Art. 01, Alin. 13, 
Programe de dezvoltare, cu suma de 50 000 
lei, necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului integrat al comunei Urzicuţa 

Realizarea acestei investiţii este necesară 
pentru asigurarea unor condiţii decente de 
trai în conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii comunei 
Urzicuţa, judeţul Dolj. 
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judeţul Dolj. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

582. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 01, Alin. 
01, cu suma de  150 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare în satul 
Belcin, comuna Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestui proiect poate fi benefică 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
pentru locuitorii din satul Belcin. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

583. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, Titlul VI, 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă  
a satelor, cu suma de 3 200 000 lei, necesari 
pentru realizarea sistemului de alimentare cu 
apă, în satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
din comuna Rojişte. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 
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Ştefan Valeriu Zgonea 
584. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 2 500 
000 lei necesară pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din satele Badosi, Prunet, şi 
Bratovoieşti din comuna Bratovoieşti  judeţul 
Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

585. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 350 
000 lei necesară pentru realizarea studiului de 
fezabilitate pentru pietruirea a 25 km. de 
drumuri comunale din satele Rojişte şi 
Timbureşti din comuna Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
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Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

586. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 1 500 
000 lei necesară pentru asfaltarea drumului 
comunal DC 95,  a drumurilor comunale din 
satele Ţuglui, Glod, Titelu din  comuna 
Ţuglui  judeţul Dolj, şi pentru pietruirea a 10 
km. din drumul de tarla aparţinând comunei 
Ţuglui din judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

587. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
05, Finanţarea elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism, cu suma 
de 30 000 lei necesare pentru reactualizarea 
planului urbanistic general al comunei 
Urzicuţa judeţul Dolj. 

Pentru implementarea programului de 
modernizare al comunei,  este necesară 
reactualizarea urgentă a planului urbanistic 
general. 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

588. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 01, Alin. 
01, cu suma de  10 555 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de alimentare cu apă 
şi a reţelei publice de apă uzată (canalizare şi 
staţie de epurare) în satul Bistreţul Nou, 
comuna Bistreţ judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Investiţia este necesară pentru realizarea 
obiectivelor ce vizează combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de suprafaţă 
receptoare. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

589. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 3 000 
000 lei necesară pentru lucrări de întreţinere şi 
asfaltare a 9,3 km. de drumuri comunale în 
comuna Valea Stanciului  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 

Lucrările de întreţinere şi asfaltare au fost 
deja începute, iar încetarea  lucrărilor ar 
însemna degradarea lucrărilor executate 
până la această dată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
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Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

590. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 60 
000 lei necesară pentru asfaltarea drumului 
comunal DC 43 Sadova – Damian şi a 
străzilor rurale (str. Bisericii din satul Sadova 
şi str. Bisericii din satul Piscul Sadovei) din 
comuna Sadova  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

591. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, Art. 01, Alin. 13, 
Programe de dezvoltare, cu suma de 280 000 
lei, necesară pentru cofinanţarea Proiectului 
“Parc energetic fotovoltaic” comuna Sadova, 
judeţul Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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592. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 15 
000 lei necesară pentru asfaltarea drumului 
comunal Bistreţ – Brînduşa – Goicea - Bîrca 
din comuna Bistreţ  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

593. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, Titlul VI, 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă  
a satelor, cu suma de 5 000 000 lei, necesari 
pentru realizarea sistemului de alimentare cu 
apă, în Comuna Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
din Comuna Bratovoieşti. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.  

594. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, Titlul VII 

Realizarea acestei investiţii este necesară 
pentru asigurarea unui spaţiu de odihnă şi 
agrement în conformitate cu standardele 
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 ALTE TRANSFERURI, Art. 01, Alin. 13, 
Programe de dezvoltare, cu suma de 200 000 
lei, necesară pentru amenajarea unui parc de 
agrement în  satul Valea Stanciului, comuna 
Valea Stanciului, judeţul Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

impuse de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii satului Valea 
Stanciului din  judeţul Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

595. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 1 800 
000 lei necesară pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a unei porţiuni de 2,5 km. drum 
comunal în cartierul Făgăraş din comuna 
Podari judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Lucrările de asfaltare au fost finalizate încă 
din anul 2008, dar contravaloarea lucrărilor 
nu a fost încă decontată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

596. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 892 
000 lei necesară pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal DC 95 între 
chilometri 14+000 şi 18+500 şi pentru 
pietruirea drumurilor comunale din comuna 
Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

597. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
03, Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local, cu suma de 90 
000 lei necesară pentru lucrări de întreţinere a 
drumului comunal 2A Gară Afumaţi – 
Urzicuţa – Bîrca, comuna Urzicuţa  judeţul 
Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

598. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, Titlul VI, 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă  
a satelor, cu suma de 280 000 lei, necesari 
pentru realizarea sistemului de alimentare cu 
apă, în comuna Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

din Comuna Ostroveni. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

599. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, Art. 01, Alin. 13, 
Programe de dezvoltare, cu suma de 161 000 
lei, necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Comunitatea Listeava, 
comunitate  europeană”  comuna Ostroveni, 
judeţul Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru asigurarea 
unui trai decent. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

600. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, Art. 01, Alin. 13, 
Programe de dezvoltare, cu suma de 180 000 
lei, necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii”  
comuna Ostroveni, judeţul Dolj 
 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru asigurarea 
unui trai decent. 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

601. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, Art. 01, Alin. 13, 
Programe de dezvoltare, cu suma de 100 000 
lei, necesară pentru realizarea unei grădini 
publice în  comuna Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestei investiţii este necesară 
pentru asigurarea unui spaţiu de odihnă şi 
agrement în conformitate cu standardele 
impuse de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii comunei 
Ostroveni, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

602. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, Titlul VI, 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă  
a satelor, cu suma de 250 000 lei, necesari 
pentru realizarea sistemului de alimentare cu 
apă, în Comuna Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
din Comuna Gîngiova. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

603. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, Titlul VI, 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă  
a satelor, cu suma de 830 000 lei, necesari 
pentru realizarea sistemului de alimentare cu 
apă, în Comuna Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

din Comuna Calopăr. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

604. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, Titlul VI, 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă  
a satelor, cu suma de 2 800 000 lei, necesari 
pentru realizarea sistemului de alimentare cu 
apă, în Comuna Valea Stanciului  judeţul 
Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
din Comuna Valea Stanciului. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

605. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, Titlul VI, 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă  
a satelor, cu suma de 3 000 000 lei, necesari 
pentru realizarea sistemului de alimentare cu 

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
din Comuna Măceşul de Jos. 
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apă, în Comuna Măceşul de Jos  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

606. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, Titlul VI, 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 02, Alin. 
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă  
a satelor, cu suma de 1400 000 lei, necesari 
pentru realizarea sistemului de alimentare cu 
apă, în Comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele de 
finanţare ale OG 7/2006, realizarea acestuia 
este absolut necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
din Comuna Podari. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.  

607. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 150 mii 
lei pentru reactualizare PUG  comuna Paltinis,  
judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

608. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 130 mii 
lei pentru reabilitarea sistemului de iluminat 
din comuna Paltinis,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

609. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea cu suma de 150 mii 
lei pentru constructie incapere si dotare cu 
centrala termica Scoala I-VIII, nr.1 din 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 
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 comuna Paltinis,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

610. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 300 mii 
lei pentru impietruiri drumuri satesti si 
comunale,  comuna Unteni,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

611. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 430 mii 
lei pentru impietruiri drumuri satesti si 
comunale,  comuna Unteni,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

612. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 500 mii 
lei pentru impietruiri drumuri satesti si 
comunale,  comuna Durnesti,  judetul 
Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

613. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 200 mii 
lei pentru modernizarea sistemului de 
iluminat public, arhitectural si decorativ, din 
comuna Cordăreni, judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Lucrare finalizata, dar ne achitata, exista 
pobilitatea platii penalitatilor de intarziere la 
plata contractului. 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

614. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 6000 
mii lei pentru finalizarea lucrarii  aductiune de 
apa (lucrare executata partial), din comuna 
Mihai Eminescu, judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 
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615. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 300 mii 
lei pentru impietruiri drumuri satesti si 
comunale,  comuna Cordareni,  judetul 
Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

616. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 5746 
mii lei pentru modernizare strazi orasul 
Saveni,  judetul Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 
 

Proiect depus la ADR Nord Est fara 
finantare 

617. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 1000 
mii lei pentru finalizarea reabilitarii 
drumurilor locale in orasul Saveni,  judetul 
Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

618. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 950 mii 
lei pentru amenajare zone rezidentiale in 
ansamblul de locuinte in zona Republicii si 
Trandafirilor,  Oras Saveni, judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Exista proiect tehnic dar lipsesc fondurile de 
finantare    
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 
 

619. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 130 mii 
lei pentru reactualizare PUG  comuna 
Todireni,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

PUG expirat 
 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

620. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea cu suma de 500 mii 
lei pentru amenajare drum comunal al 
comunei Ştiubieni, judetul Botosani 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 
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Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

621. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 500 mii 
lei pentru impietruiri drumuri satesti si 
comunale,  comuna Vârfu Câmpului,  judetul 
Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

622. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 500 mii 
lei pentru reabilitare  drum comunal al 
comunei Santa Mare, judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

623. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi”, jud. Calarasi, 
com. Ciocanesti, cu suma 3500 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

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: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

624. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Incalzire centralizata in scoala Independenta 
si gradinita Independenta”, jud Calarasi, com 
Independenta cu suma de 300 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

625. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Modernizare strazi in sat Visini” jud 
Calarasi, comuna Independenta cu suma de 
1500  mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
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626. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi” jud Calarasi, 
comuna Sarulesti cu suma de 64 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

627. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi in satele Vlad 
Tepes si Mihai Viteazu” jud Calarasi, comuna 
Vlad Tepes cu suma de 1400 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

628. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Modernizare strazi in comuna Frasinet „jud 
Calarasi, comuna Frasinet cu suma de 2000 
mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

629. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul  
“Executare cai pietonale” , jud Calarasi, 
comuna Frasinet, cu suma de 400 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Modernizarea drumurilor din mediul rural 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

630. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi in comuna 
Ulmu „jud Calarasi, comuna Ulmu cu suma 
de 100 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

631. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Asfaltare drumuri comunale 8 km 
„jud Calarasi, comuna Ulmu cu suma de 30 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + P.T. 
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 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

 

632. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi in sat Ulmu” 
jud Calarasi, comuna Ulmu cu suma de 75  
mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a unor 
drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

633. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Plan urbanistic zonal + Regulament local de 
Urbanism„  jud Calarasi, comuna Ulmu cu 
suma de 35 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

634. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul  „Extindere trotuare in satele 
Lehliu si Sapunari”, jud Calarasi, comuna 
Lehliu, cu suma de 425 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Modernizarea drumurilor din mediul rural 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

635. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Constructie gradinita cu program redus”,  jud 
Calarasi, comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + P.T. 

636. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Imbunatatire strazi de pamant prin 
asfaltare”, jud Calarasi, com Lehliu, cu suma 
de 3968 mii lei 
 

Starea precara a drumurilor mentionate 
impune realizare unor astfel de lucrari, 
pentru a nu fi pusa in pericol siguranta 
circulatiei pe drumurile publice. 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
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Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

dispoziţia Guvernului. 

637. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Reabilitare termică blocuri multietajate 
Sărmaşu, cu suma de 672, 067 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Conditii de locuit improprii si consumuri 
crescute. Sursa:bugetul alocat ministerului 

638. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Reabilitare drumuri comunale,asfaltare DC 
103 Balda-Visinelu, in localitatea Sarmasu, cu 
suma de 4.280,831 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
 

Stare avansata de deteriorare. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

639. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Alimentare cu apa a localitatilor componente 
si a orasului Sarmasu, cu suma de 1.705mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Lipsa acuta de apa la un numar foarte matre 
de locuitori. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

640. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Reabilitare drumuri comunale (D.C.Iernut-
Salscud) in localitatea Iernut, cu suma de 
5000 lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. 

641. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei prevăzute Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -Apa 
potabila,canalizare menajera şi statie de 
epurare pentru localitatile Salcud, Cipau si 
Sf.Gheorghe , apartinatoare orasului Iernut, 
cu suma de 1150,627 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

642. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare drum comunal DC113 Zau de 
Campie-Barbosi, cofinantare localitatea Zau 
de Campie, cu suma de 598 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Localitati cvasi-izolate. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

643. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Infiintare retea publica de apa; Canalizare 
menajera şi statie de epurare,modernizare 
strazi secundare, gradinita, modernizare 
camin, in comuna Zau de Campie, cofinantare 
cheltuieli neelibibile,TVA, (Masura 322), cu 
suma de 3626,789 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

644. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare drum comunal DC164 Vatava, 
cu suma de 8048,845 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

645. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei prevăzute Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Alimentare cu apa  potabila in localitatile 
Valea Şurii şi Valea Frăţiei, comuna Valea 
Largă, cu suma de 500 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

locuit. Sate cvasi-izolate. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

646. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Alimentare cu apa  potabila in comuna 
Vatava, cu de 412,802 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

647. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare strazi si drumuri comunale in 
localitatea Valea Larga, cu suma de 4000 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

648. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare strazi in localitatea Sânger, cu 
suma de 100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

649. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare drum comunal DC115 Sânger, 
cu suma de 100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 
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650. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Alimentare cu apa  potabila in localitatea 
Sânger, cu suma de 54 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Localitate cvasi-izolata. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

651. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare strazi in localitatea Rastolita, cu 
suma de 43,197 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

652. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Alimentare cu apa  potabila (O.G.7/2007) a 
localitatii Rastolita, cu suma de 163,853 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Lucrare inceputa. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

653. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul 
Reabilitare trotuare comuna Nades, 
cu suma de 300 mii de lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

654. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Reabilitare drum comunal DC 60 Tigmandru-
Magherus, comuna Nadeş cu suma de 800 mii 
lei;  
 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
655. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

 Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Alimentare cu apa  potabila in comuna Lunca 
Bradului cu suma de 1900 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

656. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare drumuri comunale si indiguiri in 
localitatea Lunca Bradului, cu suma de 800 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

657. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Alimentare cu apa a localitatilor Glajarie, 
Larga, Fondoaia si Casva din Comuna 
Gurghiu, cu suma de 900 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Continuarea investitiilor incepute 
deja. Sursa:bugetul alocat ministerului 

658. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Reabilitare drumuri comunale,DC7 Gurghiu-
Glajarie,DC9 Gurghiu-Orsova, DC10 
Gurghiu-Comori, cu suma de 10400 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

659. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare strazi in localitatea Gurghiu, cu 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
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 suma de 3500 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

ministerului 

660. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Alimentare cu apa  potabila (O.G.7/2007) a 
localtatii Cucerdea, cu suma de 160 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

661. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare strazi in localitatea Cucerdea, cu 
suma de 644lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

662. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Alimentare cu apa  potabila in localitatea 
Milasel, com. Craiesti, cu suma de 650 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

663. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Reabilitare drumuri comunale,asfaltare 
DC150 Milasel, in localitatea Craiesti,cu 
suma de 1350 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

664. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

Modernizare strazi in localitatea Craiesti, cu 
suma de 1120 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului. 

665. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Alimentare cu apa  potabila in comuna 
Craiesti, cu suma de 360 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

666. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare strazi in localitatea Cozma, cu 
suma de 520 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Localitate cu grad ridicat 
de saracie (45%).  
Sursa:bugetul alocat ministerului 

667. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare strazi in localitatea Breaza, cu 
suma de 200 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii 
ulterioare a zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

668. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul 
Reabilitare trotuare in localitatea Filpisu Mare 
comuna Breaza, 
cu suma de 300 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea  
unor condiţii moderne  
de tranzit local. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

669. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

Alimentare cu apa  potabila (O.G.7/2007) a 
localtatii Bichis, cu suma de 1066 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

 Sursa:bugetul alocat ministerului 

670. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Construire Sală de sport, comuna  Beica de 
Jos, cu suma de 5950 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Numar mare de tineri. Solicitari repetate 
depuse la Guvern. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

671. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare drumuri comunale DC11, DC10, 
DC14, in localitatea Beica de Jos, cu suma de 
9795,807 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Cele trei drumuri deservesc un areal geo-
uman de peste 5000 de oameni. Sunt baza 
dezvoltarii economice a zonei. Lucrarile au 
fost deja incepute prin finantare de Guvern. 
Se impune continuarea lucrarii. Memorii 
depuse la Ministerul Dezvoltarii. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

672. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Alimentare cu apa  potabila in comuna Beica 
de Jos, sat Beica de Jos, cu suma de 2293,047 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Deficit foarte mare de apa. Localitate cu 
numar ridicat de rromi. Nivel de saracie - 
47%, polul saraciei in judetul Mures. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

673. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Reabilitare drumuri comunale DC126, 
DC136, DC133, DC134, DC131,DC122, 
DC129, in localitatea Band, cu suma de 
32.550 mii lei; 
 

Localitate cu numar mare de etnici rromi. 
Drumuri in stare avansata de degradare. 
Prin crearea unei infrastructuri de drum se 
formează conditiile de eliminare a 
tensiunilor sociale. 
Sursa: bugetul alocat ministerului 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
674. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Modernizare strazi in localitatea Band 
inclusiv satele apartinatoare, cu suma de 
23.550 lei mii ; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Localitate cu numar mare de etnici rromi. 
Drumuri in stare avansata de degradare. 
Prin crearea unei infrastructuri de drum se 
formează conditiile de eliminare a 
tensiunilor sociale.  
Sursa:bugetul alocat ministerului 

675. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei pentru 
extinderea şi înlocuirea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna Valea 
Călugărească, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Este necesară integrarea alimentării cu apă 
în localitate, în scopul atingerii cerintelor de 
dezvoltare europene. 
 Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Anexa 
nr. 3/15/02, Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 
 

676. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea a  4000 mii lei pentru 
integrarea sistemului de alimentare cu apă în 
comuna Tătaru, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Este necesară integrarea alimentării cu apă 
în localitate, în scopul atingerii cerintelor de 
dezvoltare europene. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Anexa 
nr. 3/15/02, Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 
 

677. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevazute 
pentru judeţul Maramureş cu suma de 1.000 
mii lei pentru realizarea reţelei de canalizare 
cu apă în ARDUSAT 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
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678. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma de 5.000 
mii lei pentru reţea de canalizare şi staţie de 
epurare pe raza comunei Botiza, judeţul 
Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

679. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma de 12.000 
mii lei pentru proiectul de" Alimentare cu apa 
si canalizare menajeră in sistem centralizat in 
comuna Viseu de Jos, jud .Maramureş". 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

680. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Braşov pentru obiectivul  
 „Sistem de colectare şi transport a deşeurilor 
menajere pe raza comunelor Recea, Lisa, 
Voila, jud. Braşov”, cu suma de 800 mii lei. 
 
Autor:Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 

Comuna Recea, Lisa si Voila au accesat 
impreuna un fond pe axa PHARE CES 
2006, „Sistem de colectare şi transport a 
deşeurilor menajere pe raza comunelor 
Recea, Lisa, Voila, jud. Braşov”,  
cofinantarii pentru toate cele 3 comune este 
de 800 000 lei. Mentionam ca Recea este 
leader de proiect. 

681. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
complexului muzeal ,,Boianul,, din com. 
Stoicăneşti,  
Judeţul Olt.  
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Lucrarea se află în derulare. Suma solicitata 
reprezintă valoarea rămasă de decontat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  
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682. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 2.240 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reparaţii 
capitale la Căminul Cultural din comuna 
Giuvărăşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  

683. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 650 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare la 
Căminul Cultural din comuna Scărişoara, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  

684. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a 
Căminului Cultural din comuna Izvoarele, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Investiţia este finanţată prin programul de 
“Construire aşezăminte culturale”. Suma 
solicitată reprezintă cofinanţarea Consiliului 
Local.  
Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

685. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Poziţia 30 Olt Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Cod obiectiv 795 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare a 
Căminului Cultural din comuna Drăghiceni, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

686. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 31 Vâlcea 
Cod obiectiv 795 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
pentru reabilitarea Căminului Cultural din 
comuna Alunu, judeţul Vâlcea. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Lucrarea se află în desfăşurare. Suma 
solicitată reprezintă valoarea de cofinanţare 
a Consiliului Local. 
Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

687. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propunere alocarea sumei de 714 mii lei 
pentru modernizarea căminului cultural din 
comuna Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

688. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
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pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a 
sălii destinate evenimentelor sociale din 
comuna Cilieni, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

689. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 953 mii lei 
pentru reabilitarea Casei de Cultură din oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

690. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul construire 
aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 1.200 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de reabilitarea 
căminului cultural din comuna Mihaeşti, 
judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

691. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Suplimentarea cu 1.656 mii lei pentru Reţeaua 
de canalizare cu staţie de epurare com. Girov, 
jud. Neamţ. 
 

Obiectivul de investiţie a fost aprobat prin 
HG nr.7/2006 Suma aprobată 5.400 mii lei, 
suma primită, 3.746 mii lei: 
 



 
 

 

227 

Autor: Deputat PSD+PC Victor Surdu Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

692. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Suplimentarea cu 1.608 mii lei pentru 
alimentarea cu apă potabilă sat Osloveni, 
com. Bodeşti, jud. Neamţ 
 
 
Autor: Deputat PSD+PC Victor Surdu 

Obiectivul de investiţie a fost aprobat prin 
HG nr.1256/2005 şi HG nr. 577/1997. Suma 
aprobată: 1.996 mii lei; suma primită: 389 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

693. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă multifuncţională - 
comuna Frânceşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

694. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă multifuncţională - 
comuna Prundeni 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

695. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Amenajare  bază sportivă -comuna Stroeşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

696. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Construire bază sportivă multifuncţională TIP 
2, comuna Buneşti 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
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Anexa nr. 3/15/29 Sumă necesară: 800.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

697. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul  Economic din 
municipiul Rm. Vâlcea.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

La acest liceu învaţă peste 1500 elevi 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

698. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul Lădeşti. Comuna 
Lădeşti are o populaţie de peste 4000 
locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

La acest liceu învaţă peste 500 elevi 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

699. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul  Bălceşti  
Oraşul Bălceşti are o populaţie de peste 8000 
locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

La acest  liceu învaţă aproape 1500  elevi 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

700. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală Prundeni. 
Comuna Prundeni are o populaţie de peste 
5000 locuitori.  

În această comună sunt trei şcoli generale 
cu clasele I- VIII  unde învaţă  peste 600 
elevi 
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Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

701. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală Ştefăneşti. 
Comuna Ştefăneşti are o populaţie de peste 
4500 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli generale 
cu clasele I- VIII  unde învaţă  peste 600 
elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

702. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Voineasa. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

La această şcoală învaţă peste 150 copii 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

703. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 
TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Lăpuşata. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

La această şcoală învaţă peste 298 copii 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

704. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
P.Măglaşi. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 

La această şcoală învaţă peste 279 copii 
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Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

705. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Amărăşti. Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

La această şcoală învaţă peste 376 copii 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

706. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală Stroieşti. 
Comuna Stroieşti are o populaţie de peste 
5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli generale 
cu clasele I-VIII  unde învaţă  peste 600 
elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

707. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală Tomşani. 
Comuna Tomşani are o populaţie de peste 
4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli generale 
cu clasele I- VIII  unde învaţă  peste 700 
elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

708. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală Cernişoara. 
Comuna Cernişoara are o populaţie de peste 
5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 

În această comună sunt şase şcoli generale 
cu clasele I- VIII  unde învaţă  peste  800 
elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
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Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

Secretariatul General al Guvernului 

709. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală Slătioara. 
Comuna Slătioara are o populaţie de peste 
5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli generale 
cu clasele I- VIII  unde învaţă  peste  650 
elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

710. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală Mateeşti. 
Comuna Mateeşti are o populaţie de peste 
5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel Vlădoiu, 
Vasile Bleotu, Dan Mazilu şi senator 
PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli generale 
cu clasele I- VIII  unde învaţă  peste  650 
elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

711. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma de 80 mii 
lei pentru reabilitare sediu Consiliu Local si 
camin cultural, comuna Romanesti,  judetul 
Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

712. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul „ 
Reabilitare Camin Cultural”, jud Calarasi, 
com Ciocanesti cu suma de 1887 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

Pentru toate aceste obiective sunt necesare 
lucrari de reabilitare , astfel incat aceste  
spatii sa devina adecvate pentru 
desfasurarea evenimentelor culturale si de 
alta natura la nivelul localitatii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
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713. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Extinderea retelei de alimentare 
cu apa” jud Calarasi , comuna Ciocanesti cu 
suma de 502 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 
 

Metodele actuale de procurare a apei, mai 
ales in mediu rural – direct de la fantani si 
puturi -  nu mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru modernizarea 
satului romanesc, pentru un trai decent su  
necesare astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

714. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Amenajare baza sportiva in satul Galatui”, 
jud Calarasi, com Alexandru Odobescu cu 
suma de 993 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 
 

Inexistenta unor baze sportive in localitatile 
respective , pentru organizarea de competitii 
locale  , concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru organizarea unor 
evenimente de alta natura.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

715. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Infiintare sistem de canalizare cu 
statie de epurare” , jud Calarasi, com 
Ciocanesti, cu suma de 6278 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 
 

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: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

716. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Infiintare teren de sport in curtea scolii 
Independenta”, jud Calarasi, com 
Independenta cu suma de 200 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
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717. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Reabilitare si modernizare baza sportiva” jud 
Calarasi, com Dor Marunt cu suma de 583 mii 
lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

Inexistenta unor baze sportive in localitatile 
respective , pentru organizarea de competitii 
locale  , concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru organizarea unor 
evenimente de alta natura.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

718. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Infiintare sistem de canalizare cu 
statie de epurare ” , jud Calarasi, com Vlad 
Tepes, cu suma de 700 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

Metodele actuale de procurarea a apei, mai 
ales în 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: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

719. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Finalizare baza sportiva” jud Calarasi, 
comuna Sarulesti cu suma de 130 mii lei   
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

Inexistenta unor baze sportive in localitatile 
respective , pentru organizarea de competitii 
locale  , concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru organizarea unor 
evenimente de alta natura.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

720. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Extinderea retelei de alimentare 
cu apa in satul Sarulesti Gara”   jud Calarasi, 
comuna Sarulesti cu suma de 654 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a apei, mai 
ales in mediu rural – direct de la fantani si 
puturi -  nu mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru modernizarea 
satului romanesc, pentru un trai decent su  
necesare astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

721. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei pentru obiectivul Metodele actuale de procurare a apei, mai 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

„Alimentare cu apa in satul Sarulesti Sat” jud 
Calarasi, comuna Sarulesti cu suma de 450 
mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

ales in mediu rural – direct de la fantani si 
puturi -  nu mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru modernizarea 
satului romanesc, pentru un trai decent su  
necesare astfel de investitii. 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

722. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Sistem de canalizare si statie de 
epurare si tratare a apelor uzate „jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 1600 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

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: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

723. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Extinderea retelei de alimentare 
cu apa in satul Frasinetul de Jos”   jud 
Calarasi, comuna Frasinet cu suma de 200 mii 
lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 
 
 

Metodele actuale de procurare a apei, mai 
ales in mediu rural – direct de la fantani si 
puturi -  nu mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru modernizarea 
satului romanesc, pentru un trai decent su  
necesare astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

724. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa in satul Frasinet ”  jud 
Calarasi, comuna Frasinet cu suma de 4100 
mii lei 
 
 

Metodele actuale de procurare a apei, mai 
ales in mediu rural – direct de la fantani si 
puturi -  nu mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru modernizarea 
satului romanesc, pentru un trai decent su  
necesare astfel de investitii.Sursa de 



 
 

 

235 

Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

725. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Extinderea retelei de alimentare 
cu apa in satele Ulmu, Chirnogi, Faurei”,  jud 
Calarasi, comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 

Metodele actuale de procurare a apei, mai 
ales in mediu rural – direct de la fantani si 
puturi -  nu mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru modernizarea 
satului romanesc, pentru un trai decent su  
necesare astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

726. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Consolidare, renovare Camin 
Cultural,  jud Calarasi, comuna Ulmu cu suma 
de 30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

Pentru toate aceste obiective sunt necesare 
lucrari de reabilitare , astfel incat aceste  
spatii sa devina adecvate pentru 
desfasurarea evenimentelor culturale si de 
alta natura la nivelul localitatii. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + P.T. 

727. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Extinedere alimentare cu apa si 
infiintare sistem de canalizare” , jud Calarasi, 
com Lehliu, cu suma de 761 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a apei, mai 
ales in mediu rural – direct de la fantani si 
puturi -  nu mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru modernizarea 
satului romanesc, pentru un trai decent sunt  
necesare astfel de investitii. 
Sursa de finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

728. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Canalizare menajera şi statie de epurare 
pentru localitatile orasului Sarmasu, cu suma 
de 1.000 mii lei; 
 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
729. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Canalizare menajera şi statie de epurare 
pentru localitatile orasului Sarmasu, cu suma 
de 1.000 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. 

730. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Canalizare menajera şi statie de epurare 
pentru localitea Lechinta, orasul Iernut, cu 
suma de 4300 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

731. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Canalizare menajera şi statie de epurare 
pentru localitatile comunei Vatava, cu suma 
de 2751,845 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

732. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Construire Sală de sport(cofinantare), comuna  
Valea Larga, cu suma de100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Numar mare de tineri. Se  
solicita cofinantarea proiectului. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

733. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Canalizare menajera şi statie de epurare 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 
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pentru localitatile comunei Rastolita,cu suma 
de 1638,087 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

734. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Canalizare menajera cu staie de epurare, 
Alimentare cu apa potabila, Modernizare 
retea stradala, Modernizare asezamant 
Cultural, cofinantare cheltuieli neeligibile, 
TVA, (Masura 322), cu suma de 2494,158  
mii MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Sursa:bugetul alocat ministerului 

735. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul -
Canalizare menajera şi statie de epurare 
pentru localitatile comunei Gurghiu, cu suma 
de 8500 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
locuit. Continuarea investitiilor incepute 
deja. Sursa:bugetul alocat ministerului 

736. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Amenajare sediu administrativ şi complex 
cultural, in localitatea Crăieşti, cu suma de 
240 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale si de 
educatie ca baza de ocupare si mentinere a 
fortei de munca. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

737. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei prevăzute Manifestare traditionala. Solicitare 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul 
Valea Beicii „Şezătoarea vârstnicilor izvor de 
tradiţie şi valori autentice”, comuna Beica de 
Jos, cu suma de 234,394 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

din partea cetatenilor comunei. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

738. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Canalizare menajera şi statie de epurare 
pentru localitatile comunei Beica de Jos,cu 
suma de 4727,834 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Deficit foarte mare de apa. Localitate cu 
numar ridicat de rromi. Nivel de saracie - 
47%, polul saraciei in judetul Mures. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

739. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul 
Camin Cultural si Sediu Administrativ com. 
Band, cu suma de 1600 mii de lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale si de 
educatie ca baza a pacii sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

740. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Utilitati Camin Cultural Fanate, comuna 
Band, cu suma de 400 mii de lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale si de 
educatie ca baza a pacii sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

741. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul 
Construcţie Cămin Cultural Fânaţele 
Mădăraşului, comuna Band, cu suma de 1500 
mii lei; 
 

Desfasurarea de programe culturale si de 
educatie ca baza a pacii sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
742. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul 
Construcţie Cămin Cultural Mărăşeşti, 
comuna Band, cu suma de 1500 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale si de 
educatie ca baza a pacii sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

743. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul 
Construcţie Cămin Cultural Valea Rece, 
comuna Band, cu suma de 1200 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale si de 
educatie ca baza a pacii sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

744. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI, 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  5000 mii lei pentru 
integrarea sistemului de canalizare în comuna 
Bucov, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Anexa 
nr. 3/15/29 

745. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI, 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  800 mii lei pentru 
reabilitarea şi extinderea căminului cultural 
din com. Plopu, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Este necesară executarea lucrărilor de 
reparaţie pentru acest aşezământ pentru a nu 
se deteriora iremediabil. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Anexa 
nr. 3/15/29 
 

746. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi împrejmuirea căminului 
cultural din com. Gornet-Cricov, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Anexa 
nr. 3/15/29 
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747. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  200 mii lei pentru 
construcţia unei săli de sport în satul Vadul 
Părului, com. Albeşti-Paleologu, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Construcţia acestei săli de sport este 
oportună pentru ca tinerii din localitate să 
desfăşoare activitati sportive in conditii 
optime de siguranţă 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Anexa 
nr. 3/15/29 
 

748. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  600 mii lei pentru 
construcţia unei săli de sport în com. Tătaru, 
jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Construcţia acestei săli de sport este 
oportună pentru ca tinerii din localitate să 
desfăşoare activitati sportive in conditii 
optime de siguranţă 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Anexa 
nr. 3/15/29 
 

749. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivul - 
Canalizare menajera şi statie de epurare 
pentru localitatile comunei Band, cu suma de 
4000 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Localitate cu numar mare de etnici rromi. 
Lipsa acuta de apa potabila si menajera. 
Prin crearea unei infrastructuri apa canal se 
formează conditiile de eliminare a 
tensiunilor sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

750. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Finalizare investitie HG 577- introducere 
retea de apa potabila cartier BELA, oras 
Pucioasa, judet Dambovita – 500 mii lei 
 
Autor: deputat PNL Gabriel PLAIASU 

 Orasul Pucioasa este o statiune 
balneoclimaterica de interes national si in 
acest cartier este imperios necesar sa se 
finalizeze aceasta investitie privind reteaua 
de apa potabila care, pana in prezent, a fost 
finantata in procent de numai 20%.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
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751. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitare sediu  şcoli  si camin 
cultural, comuna BOIU MARE, judeţul 
Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

752. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma de 400 mii 
lei pentru reabilitare sediu  şcoli  si camin , 
comuna REMETEA CHIOARULUI, judeţul 
Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

753. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma de 200 mii 
lei pentru reabilitare sediu şcoală si camin 
cultural, comuna SIEU, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

754. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma de 400 mii 
lei pentru reabilitare sediu şcoală si camin 
cultural, comuna GROSI, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

755. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma de 500 mii 
lei pentru reabilitare sediu şcoală SOMCUTA 
MARE CIOLT, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

756. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  106 mii lei 
pentru reabilitarea staţiei de epurare din 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt 

Asigurarea conditiilor necesare pentru 
dezvoltarea comunităţii. 
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Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

757. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 26.000 mii lei 
pentru reabilitarea staţiei de epurare din 
oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor necesare pentru 
dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

758. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei 
pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apă din oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi este necesară 
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

759. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 200 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
"Reabilitare iluminat stradal"  
din comuna Bichiş, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

760. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Prevederea în Buget a sumei de 100 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
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Anexa nr. 3/15/29 obiectivul:  
„Reabilitare iluminat public”  
din comuna Coroisânmartin, jud. Mureş  
cu suma de 100 mii lei 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

761. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 1.500 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Modernizarea DC 63 Coroisânmartin – 
Soimuş” 
din comuna Coroisânmartin, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

762. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 4.600 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Proiect integrat pentru realizarea a 2400 m 
drumuri în reţeaua stradală a comunei, 
utilităţi: apă potabilă, canalizare menajeră, 
gaze naturale şi curent pe aceiaşi lungime 
zona Mociar”  
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

763. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 915 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
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„Electrificare cătun Bulei”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
 
Obiectiv început în anul 2007 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

764. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 846 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Extindere apă potabilă Ideciu de Jos – 
Deleni”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

765. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 4.80 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Extindere şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă potabilă, construcţia 
sistemului de canalizare şi a staţiilor de 
epurare a apelor uzate”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

766. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 1.735 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Construire bloc de locuinţe cu 20 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 



 
 

 

245 

apartamente”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

767. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 982 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Iluminat exterior cu panouri eurovoltaice”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

768. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 356 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Extindere cămin pentru persoane vârstnice 
Măgherani” 
din comuna Măgherani, jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

769. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 360 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Alimentare cu apă a localităţii Crăieşti” 
din comuna Crăieşti,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 



 
 

 

246 

770. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 650 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Alimentare cu apă potabilă a localităţii 
Milăsel” 
din comuna Crăieşti,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

771. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 4.000 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Canalizare menajeră” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

772. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 500 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Alimentare cu apă” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

773. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 5.000 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Alimentare cu apă oraş Sărmaşu şi localităţi 
componente” 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
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din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Obiectiv început în anul 2007 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

774. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 673 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Reabilitare termică blocuri multietajate 
Sărmaşu, prin programul naţional de 
reabilitare termică” 
din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

775. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 1.000 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Staţie de epurare în comuna Deda” 
din comuna Deda,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

776. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 15.000 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Asfaltarea DC 72 Bahnea-Daia-Idiciu” 
din comuna Bahnea,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 



 
 

 

248 

777. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 3.834 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Reţea de canalizare menajeră şi staţia de 
epurare în comună” 
din comuna Chibed,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

778. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 2.000 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Extindere reţea de canalizare în municipiul 
Sighişoara” 
din municipiul Sighişoara,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

779. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 15.300 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Depozit de deşeuri nepericuloase” 
din municipiul Sighişoara,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

780. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Prevederea în Buget a sumei de 2.500 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
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Anexa nr. 3/15/29 obiectivul:  
„Modernizare staţie de epurare” 
din municipiul Sighişoara,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

781. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 2.618 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Staţie de epurare pentru oraşul Miercurea 
Nirajului şi satele aparţinătoare” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

782. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 9.000 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Alimentare cu apă a localităţii Miercurea 
Nirajului” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

783. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 3.927 mii lei 
reprezentând continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Extinderea canalizării oraşului Miercurea 
Nirajului” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. Mureş 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
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Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

784. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 4.218 mii lei 
reprezentând realizarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Asfaltare drum comunal DC 103 Balda – 
Vişinelu (5,5 km)”  
din oraşul Sărmaşu, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

785. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 166 mii lei 
reprezentând cofinanţare pt. realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 
Mureş” 
 jud. Mureş – Consiliul Judeţean Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţii locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

786. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 15.000 mii lei 
reprezentând cofinanţare pt. realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Sistem integrat de management al deşeurilor 
în judeţul Mureş – Depozit Ecologic Zonal în 
judeţul Mureş” 
 jud. Mureş – Consiliul Judeţean Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea bugetului 
de stat este necesară datorită imposibilităţii 
autorităţii locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – PSD+PC 
 

787. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei, în 
vederea realizării obiectivului înfiinţare reţea 
publică de alimentare cu apă, reţea publică de 
canalizare şi staţie de epurare în satele Siretu 
şi Serbeşti, comuna Săuceşti, judeţul Bacău. 
 
Autori: deputaţi PNL Mihai Banu şi Ionel 
Palăr şi senator PNL Gabriel Berca 

Sumele sunt necesare pentru refacerea 
drumurilor comunale şi judeţene , având în 
vedere starea foarte proasta a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura rutieră este 
deosebit de importantă pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

788. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru sat Dobreşti, judeţul Argeş, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare, rest de executat, lucrare 
începută în 1997 prin HG 507" 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

789. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 1248,8 mii lei 
pentru sat Dumbrăveşti comuna Drăganu, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "alimentare cu apă, rest de 
executat" 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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790. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 719,8 mii lei 
pentru sat Drăganu-Olteni, comuna Drăganu, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "modernizare bază sportivă" 
 
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. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

791. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 695 mii lei pt 
realizarea obiectivului: Bază sportivă Goleşti, 
localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş 
 
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. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

792. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 817 mii lei pt 
realizarea obiectivului:campus şcolar – sală 
de sport, localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş 
 
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. 
 
Sursa de finanţare: 
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 Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

793. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 70 mii lei 
pentru sat Bârşeştii de Jos comuna Tigveni, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "alimentare cu apă, lucrare 
executată - datorie" 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în spaţiul rural. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

794. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru comuna Tigveni, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului "extindere 
alimentare cu apă " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în spaţiul rural. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

795. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 60 mii lei 
pentru comuna Tigveni, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului "reabilitare 
cămine culturale " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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Deputaţilor şi Senat 
 

796. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru comuna Tigveni, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului "cofinanţare 
modernizare bază  
sportivă " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

797. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru comuna Tigveni, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului "reabilitare 
muzeu primărie " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

798. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru Piteşti, judeţul Argeş, în vederea 
realizării obiectivului "reabilitarea Sălii 
Sporturilor " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
spaţiilor publice şi creşterea gradului de 
civilizaţie în aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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Deputaţilor şi Senat 
 

799. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 100.000 lei 
pentru reabilitare cămin cultural sat Nucşoara, 
comuna Poseşti, judeţul Prahova 
 
Autor: Mihai Cristian Apostolache – PSD+PC 
      
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei cladiri, deoarece 
are un stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

800. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, judeţul 
Teleorman, în vederea realizării obiectivului 
"Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă potabilă şi canalizare" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

801. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate şi 
Art02, alin 03, suprogr. privind 
reabilitarea drumurilor de interes local 

Se propune alocarea sumei de 28817 mii lei 
pentru oraşul Roşiori de Vede, judeţul 
Teleorman, în vederea realizării obiectivului 
"asfaltare, alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare pe str. Stegarului" şi "lucrări de 
asfaltare pe str. I.L. Caragiale" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

802. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi a apei 
uzate şi 
Cod 23, construcţii aşezăminte culturale 
 

Se propune alocarea sumei de 120 mii lei 
pentrucomuna Dracea, judeţul Teleorman, în 
vederea realizării obiectivelor "proiect 
integrat apă-canal, modernizare cămin 
cultural" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

803. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru  
înfiinţare sală de sport în localitatea Mereni, 
judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sala de sport existentă nu oferă condiţii 
adecvate desfăşurării activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program. 
 

804. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 250 mii lei pentru dotare 
cămin cultural cu mobilier şi materiale in 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
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localitatea Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Alocare din suma prevăzută în program. 
 

805. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 19 Sisteme 
integrate de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei pentru 
înfiinţare reţea apă curentă 12 Km in 
localitatea Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

806. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 19 Sisteme 
integrate de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei pentru 
înfiinţare reţea canalizare 12 km in localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      

Sumele sunt necesare pentru viabilizarea 
unui obiectiv de interes local, care au 
menirea să ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 – 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

locale pe anul 2010 – Poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 
 

807. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 18 Sisteme 
integrate de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru finalizarea lucrării canalizare menajeră 
şi staţie epurare în localitatea Poroschia 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea conditiilor necesare pentru 
dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

808. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 1.400 mii lei pentru 
finalizarea lucrării alimentare cu apă potabilă 
în sistem centralizat în localitatea Poroschia. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea condiţiilor necesare pentru 
dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

809. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
extindere reţea electrică sat nou in localitatea 
Poroschia. 

Asigurarea condiţiilor necesare pentru 
dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
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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 

Alocare din suma prevăzută  

810. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 150 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural în localitatea 
Rădoieşti 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor culturale 
şi de altă natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în program. 
 

811. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 5.060 mii lei pentru sistem 
centralizat- alimentare cu apă, canalizare şi 
staţie de epurare în localitatea Vârtoapele 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea conditiilor necesare pentru 
dezvoltarea comunităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

812. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Transfer către Primăria Comunei Prejmer – 
Judeţul Braşov a Sumei de 20.750 mii lei, 

Lucrări începute în anul 2007 au nevoie de 
susţinerea finanţării din bugetul de stat 
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Anexa nr. 3/15/29 pentru: 
 
Continuarea lucrărilor la proiectul de 
„Proiectare integrală (VI etape) si execu�ie 
etapa I – Sistem pachetizat reţele utilităţi şi 
branşamente la toţi consumatorii pentru: 
alimentare cu apă, canalizare, canalizare ape 
menajere, canalizare ape pluviale.”   
 
Şi 
 
„Proiectare Staţie de epurare în sistem 
modular (3 module) şi execuţie Staţie epurare 
Modul 1 inclusiv punere în funcţiune.” 
 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: Titus Corlăţean PSD+PC 

pentru a fi finalizate în anul 2010.  
În luna ianuarie 2009 lucrările au fost 
întrerupte datorită lipsei de finanţare. Având 
în vedere că proiectul deserveşte 4 comune 
şi 12 sate aparţinătoare, precum şi Parcul 
Industrial Prejmer (110 firme), generator a 
15.000 locuri de muncă, se impun de 
urgenţă alocări bugetare corespunzătoare 
pentru finalizarea proiectului, în condiţiile 
în care conturile Primăriei Comunei Prejmer 
sunt blocate. 
 

813. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Ilfov pentru obiectivul – 
Extindere reţea canalizare pentru localitatile 
comunei Afumaţi, cu suma de 1000 mii lei; 
 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, PNL 

Investiţia este necesară pentru a se asigura 
continuarea dezvoltării infrastructrii locale 
din comuna Afumaţi în vederea dezvoltării 
sale din punct de vedere urbanistic.  
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

814. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei de 7500 mii 
lei pentru cămin culturalNimăieşti, comuna 
uratele, judeţul Bihor. 
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Autor: senator Petru Filip – PD-L 

815. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii: 
- Fişă obiectiv de investiţii „Reabilitare, 
modernizare şi utilare Cămin Cultural, 
comuna Topolog, judeţul Tulcea”, cu suma de 
2.000 mii lei. 
 
Autor: Belacurencu Trifon – PSD+PC 
 

     Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului în anexa 3/15/29, programul 
construire aşezăminte culturale.  
     Căminul cultural al comunei Topolog  a 
fost construit în anul 1965, având destinaţia 
desfăşurării de manifestări culturale şi 
educative pentru locuitorii din comuna 
Topolog. 
      De la data punerii în funcţiune şi până în 
prezent,  nu s-a efectuat reabilitarea sau 
modernizarea acestui obiectiv şi nici dotarea 
cu echipamente, în momentul de faţă 
clădirea nu permite desfăşurarea de 
activităţi cultural - educative. 
       Corpul clădirii prezintă deficienţe 
majore la structura de rezistenţă, fiind de 
asemenea necesară înlocuirea acoperişului 
şi a instalaţiei de încălzire. 
      Datorită situaţiei  precare a clădirii şi a 
lipsei utilităţilor şi  dotărilor, căminul 
cultural nu mai satisface necesitatea pentru 
care  a fost construit.  
      De circa 4-5 ani, în incinta acestuia, nu 
s-au mai putut organiza manifestări 
culturale.  
      Consiliul Local al comunei Topolog, a 
aprobat prin Hotărârea nr.8 din 31.03.2008,  
studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-
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economici pentru investiţia privind 
reabilitarea, modernizarea şi utilarea 
Căminului Cultural. 

816. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 4.000 mii lei., 
in vederea realizarii obiectivului ,,Alimentare 
cu apa comuna Sercaia” in Comuna Sercaia , 
judeţul Brasov 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa  
Bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

817. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 7.863 mii lei, in 
vederea realizarii obiectivului „Canalizare ape 
menajere si statiede epurare localitatea 
Sercaia ”, comuna Sercaia, judeţul  Brasov 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor 

Sumele sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

818. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Braşov pentru obiectivul : 
Reţea de canalizare ape menajere şi Staţie de 
epurare în com. Şinca, respectiv satele Ohaba, 
Şinca Veche şi Valcea cu suma de de  300 mii 
lei. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 

Investitia în  derulare pentru Înfiinţarea 
Reţelei de canalizare ape menajere şi Staţie 
de epurare în com. Şinca, respectiv satele 
Ohaba, Şinca Veche şi Valcea. Lucrarea nu 
mai  poate fi sustinuta din bugetul local al 
comunei Şinca. 
Finalizarea investiţiei este foarte importantă 
pentru locuitorii comunei Şinca. 
Sursa: bugetul alocat ministerului 

819. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între 

Se propune alocarea sumei de 37 mii lei 
pentru obiectivul „Expertiză tehnică – 
reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe”, 

Obiectiv esenţial pentru dezvoltarea 
comunei şi creşterea confortului locuitorilor 
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unităţi ale administraţiei publice, art. 01, alin. 
32 
Reabilitarea termică a blocurilor 

com. Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

820. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru obiectivul „Modernizare drumuri 
comunale – proiecte tehnice şi studii de 
fezabilitate”, com. Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare 

821. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 122 mii lei 
pentru obiectivul „Lucrări de amenajare şi 

Obiectiv în continuare 
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balastare drumuri comunale”, com. 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

822. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art. 02, alin. 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 83 mii lei 
pentru obiectivul „Proiecte şi materiale – 
extindere reţea de canalizare şi alimentare cu 
apă”, com. Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări în continuare 

823. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Grupa 51, art. 02, alin. 05 
Finanţarea elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru „Documentaţii PUG”, comuna 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este esenţială pentru 
derularea unor proiecte locale şi dezvoltarea 
localităţii 

824. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Se propune alocarea sumei de 350 mii lei 
pentru obiectivul „Finalizare drumuri 
comunale – Drum comunal Sântioana” com. 

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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Mariselu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

825. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Se propune alocarea sumei de 550 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drum comunal Măgurele – Jeica” com. 
Mariselu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 

826. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru obiectivul „Asfaltare drumuri 
comunale” com.Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-
Năsăud  

Obiectiv în continuare 
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Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

827. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drumuri comunale” com.Silivaşu de Cîmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare 

828. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drumuri comunale” com. Spermezeu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  

Obiectiv în continuare 
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Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

829. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 850 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drumuri comunale Umeniş – Sopteriu” 
com.Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

830. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art. 02, alin. 
20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă” com. 
Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

831. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 3973 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire strazi” in satele 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia pietonilor şi 
face aproape imposibilă circulaţia 
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unitati ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Ceamurlia de Sus, Panduru, si Caugagia, 
apartinand comunei Baia, jud. Tulcea 
 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

automobilelor, aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

832. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 250 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare strazi” Comuna 
Mahmudia. Jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

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 finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

833. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruire drumurilor comunale, 
Comuna Nalbant, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

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 finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

834. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 4345 mii lei parte 
cofinantare pentru obiectivul „Reabilitare si 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia pietonilor şi 
face aproape imposibilă circulaţia 
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unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

modernizare drumuri” in Comuna Turcoaia, 
jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

automobilelor, aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

835. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 4345 mii lei parte 
cofinantare pentru obiectivul „Reabilitare si 
modernizare drum comunal DC50 Turcoaia 
Pecineaga”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

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 finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

836. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare si modernizare drum 
comuna Horia”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

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 finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

837. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 200 mii lei pentru 

Dotarea cu utilitati a acestei săli de sport 
este esentiala pentru o buna desfasurare a 



 
 

 

270 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de locuinte si 
sali de sport 
 

obiectivul „Dotare utilitati Sala de Sport” 
comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

activitatilor tinerilor in conditii de igiena si 
curatenie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

838. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de locuinte si 
sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 2000 mii lei 
pentru construire Sala de Sport, com. 
Turcoaia, jud. Tulcea  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Construcţia acestei săli de sport este 
oportună pentru ca tinerii din localitate să 
desfăşoare activitati sportive in conditii 
optime de siguranţă 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

839. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de locuinte si 
sali de sport 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea,  cu suma de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare Sala de Sport 
multifunctionala” Comuna Mahmudia, jud. 
Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Amenajarea acestei săli de sport este 
oportună pentru ca tinerii din localitate să 
desfăşoare activitati sportive in conditii 
optime de siguranţă 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

840. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 3996 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare si extindere 
alimentare cu apa in localitatile Mircea Voda 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesare 
introducerea sistemului de canalizare. 
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ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea cu apa 
a satelor 

si General Praporgescu apartinand Comunei 
Cerna”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

841. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Imbunatatirea sistemului public de 
alimentare cu apa in Comuna Cerna”, jud. 
Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesare 
imbunatatirea sistemului de canalizare al 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

842. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea nr. crt. 38, cu suma de 173 mii 
lei pentru obiectivul „Extinderea retelei de 
alimentare cu apa”, Comuna Turcoaia, jud. 
Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesara 
extinderea retelei cu apa. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

843. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea cu apa 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 20 mii lei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa” Sat Floresti, 
Comuna Horia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesara 
racordarea cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 
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a satelor 
844. MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesara 
racordarea cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

845. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesara 
racordarea cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

846. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 3045 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire şi asfaltare 
drumul comunal Mihail Kogălniceanu – 
Rândunica”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

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 finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

847. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 20 mii lei pentru 

Pentru a asigura localnicilor condiţii de 
viaţă mai bune este absolut necesara 
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Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri intre 
unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea cu apa 
a satelor 

obiectivul „Alimentare cu apa” Sat Floresti, 
Comuna Horia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

racordarea cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

848. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 23 
 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 1200 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in localitatea 
Randunica”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

849. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 795 
 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE - B 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 3000  mii lei 
pentru obiectivul „Construire Camin Cultural 
in localitatea Valea Teilor”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

850. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 795 
 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE – B 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 752,12  mii lei 
pentru obiectivul „Construire Camin Cultural 
in localitatea Mircea Voda”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 
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851. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 23 
 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 20 mii lei pentru 
obiectivul „Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in Comuna 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 2010, 
al Ministerului Dezvoltarii Regionale 

852. MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 

Anexa 3/19/02, Art. 01, Alin 43 

Titlu Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finantarea programelor 
de electrificare 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 450 mii lei pentru 
obiectivul „Construire Retea Electrica pentu 
alimentarea cu energie electrica”, Comuna 
Casimcea, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Administratiei si 
internelor 

853. MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 15.986 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare si 
suprainaltare dig de aparare la Dunare a 
localitatii Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si Padurilor 

854. MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 70.000 mii lei 
pentru obiectivul „SF Consolidare si sprijinire 
de maluri a localitatii Garla si Tataru”, jud. 
Tulcea 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si Padurilor 
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Autor: Deputat PNL Popa Octavian 
 

855. MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 350 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si Padurilor 

856. MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 350 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si Padurilor 

857. SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI  
 
Anexa3/13 
 

Propunem suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 111.827 mii lei la cap.6701 – 
Cultură, recreere şi religie, art.12 – Susţinerea 
cultelor 
 
Autor: Comisiile permanente pentru 
administraţie publică din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Omiterea sumei bugetare la acest indicator. 
 
 
Sursa de finanţare – fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

858. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Bâra, com. Bâra, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 
 
 

859. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 
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 ortodoxă, loc. Negreşti, com. Bârai, jud. 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

860. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, Parohia 
romano-catolică, loc. Rediu, com. Bâra, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

861. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Cuvioasă Paraschiva, loc. 
Căuşeni, com. Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

862. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Nistria cu Slobozia – 2 biserici, 
com. Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

863. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Pogorârea Sf. Duh, loc. Boghicea, 
com. Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 
 

864. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Petru şi Pavel, loc. Boghicea, 
com. Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

865. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, Parohia 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 
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 romano-catolică, loc. Slobozia, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

866. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, Parohia 
romano-catolică PreaSfânta Inima lui Isus, 
loc. Boghicea, com. Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

867. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Cuci, com. Bozieni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

868. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Crăieşti, com. Bozieni, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

869. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Iucşa, com. Bozieni, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

870. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Băneasa, com. Bozieni, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

871. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Cordun, com. Cordun, jud. 
Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 
872. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  

Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Simioneşti, com. Cordun, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

873. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, Parohia 
romano-catolică, loc. Pildeşti, com. Cordun, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

874. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Treime, loc. Doljeşti, com. 
Doljeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

875. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, Parohia 
romano-catolică, loc. Buhonca, com. Doljeşti, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

876. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, Parohia 
romano-catolică, loc. Buruieneşti, com. 
Doljeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

877. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, Parohia 
romano-catolică, loc. Rotunda, com. Doljeşti, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 
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878. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Dimitrie cu Hramul Sf. Dimitrie, 
com. Gîdinţi, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

879. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, Parohia 
romano-catolică Trupul Domnului, loc. 
Gherăieşti, com. Gherăieşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

880. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, Parohia 
romano-catolică Sf. Tereza, loc. Teţcani, com. 
Gherăieşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

881. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Gherăieşti, com. Gherăieşti, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

882. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Icuşeşti, com. Icuşeşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

883. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Bătrâneşti şi loc. Spiridoneşti, 
com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

884. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
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Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Băluşeşti, com. Icuşeşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

pentru oficierea serviciilor religioase. 

885. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Mesteacăn, com. Icuşeşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

886. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
oromano-catolică, loc. Băluşeşti, com. 
Icuşeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

887. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Mihail şi Gavril, loc. Mărmureni, 
com. Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

888. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Dumitru, loc. Oniceni, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

889. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Constantin şi Elena şi Sf. 
Nicolae, loc. Valea Enei, com. Oniceni, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

890. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
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Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Mihail şi Gavril, loc. Poiana 
Humei, com. Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

pentru oficierea serviciilor religioase. 

891. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Pînceşti, com. Pînceşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

892. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Holm, com. Pînceşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

893. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Ciurea, com. Pînceşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

894. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Patricheni şi loc. Tălpălăi, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

895. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Dumitru, loc. Poieniţa, com. 
Poienari, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

896. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 
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 ortodoxă Sf. Mihail şi Gavril, loc. Poienari, 
com. Poienari, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

897. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Mihail şi Gavril, loc. Săcăleni, 
com. Poienari, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

898. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Luţca, com. Sagna, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

899. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Nicolae, loc. Sagna, com. Sagna, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

900. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
romano-catolică, loc. Sagna, com. Sagna, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

901. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
romano-catolică, loc. Vulpăşeşti, com. Sagna, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 

902. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, Parohia 
romano-catolică Sf. Petru şi Pavel, loc. 
Traian, com. Săbăoani, jud. Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase. 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 
903. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  

Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, Parohia 
romano-catolică Sf. Mihail Arhanghelul, loc. 
Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

904. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, Parohia 
romano-catolică, loc. Săbăoani, com. 
Săbăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

905. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, Parohia 
romano-catolică Sf. Iosif, loc. Săbăoani, com. 
Săbăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

906. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Stăniţa cu Cicirea – 2 biserici, 
com. Staniţa, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

907. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Todireni cu Poienile Oancei – 2 
biserici, com. Staniţa, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

908. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Ghidion cu Veja – 2 biserici, 
com. Staniţa, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 
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909. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, Parohia 
romano-catolică, loc. Tămăşeni, com. 
Tămăşeni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

910. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, Parohia 
romano-catolică Pogorârea Sf. Duh, loc. 
Adjudeni, com. Tămăşeni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

911. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Valea Ursului şi loc. Muncelu, 
com. Valea Ursului, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

912. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Bucium şi Şiştari, com. Valea 
Ursului, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

913. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Chilii, com. Valea Ursului, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

914. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Giurgeni, com. Valea Ursului, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

915. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  Construcţie cantină socială în valoare de 600 Motivaţia: Susţinerea materială a familiilor 
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Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

mii lei, Parohia Ceahlău, com. Ceahlău,  jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

nevoiaşe; ajutorarea persoanelor 
defavorizate, familiilor şi copiilor cu 
probleme speciale 

916. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 lei, Parohia 
ortodoxă, loc. Talpa, com. Bărgăoani, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor religioase 

917. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 200 lei, Parohia 
ortodoxă Sf. Ioachim şi Ana, municipiul 
Piatra Neamţ, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Construcţie nouă în derulare 

918.  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 

 
Se propune a fi alocată suma de 175.050 mii 
lei, reprezentând: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea bisericii Suma 
solicitată 

1 Parohia ortodoxă Aleşd 6000
2  Brusturi 5000
3 Picleu Brusturi 5000
4 Ortiteag Mageşti 8000
5 Galaşeni   Magesti             4000
6  Lugasu de jos 2500
7  Lugasu de Sus 2500
8  Remeti  Bulz 3000
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9 Bulz 3000
10 Voivozi Popesti 5000
11 Valea Crisului Bratca 5000
12 Ponoara Bratca 5000
13 Tomnatic Vadu Crisului                 1500
14 Topa de cris    Vadu Crisului 1000
15 Balnaca  Suncuius 4000
16 Borod 6000
17 Valea Mare Borod 3000
18 Biserica penticostala Suncuius 3000
19  Lugasu deJos 5000
20  Remeti Bulz 1500
21 Munteni Bulz 1500
22  Bulz 1000
23 Cuzap Popesti 5000
24 Budoi  Popesti 4000
25 Tomnatic Vadu Crisului 1500
26 Valea Mare Borod 3000

27
Biserica Baptista Balnaca 
Sucuius 3000

28 Vadul Crisului 1000

29
Bethel Topa de Cris/ Vadul 
Crisului 1000

30 Biserica Greco-Catolica Alesd 6000

31
Biserica Romano Catolica Vadul 
Crisulu 2000

33
Biserica Romano Catolica 
Serani-Borod 3000

34 Biserica Ortodoxă Băiţa (Nucet) 5000
35 Biserica Ortodoxă Hârşeşti 5000
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(Câmpani) 

36
Biserica Ortodoxă SEbiş 
(Drăgăneşti) 7500

37 Biserica Ortodoxă Ştei  10000
38 Biserica Ortodoxă Lunca 6000

39
Biserica Ortodoxă Hinchiriş 
(Lazuri de Beiuş) 5000

40
Biserica Ortodoxă Călugări 
(Cărpinet) 3500

41
Biserica Ortodoxă 
Izbuc(Cărpinet) 3500

42
Biserica Ortodoxă Cristiorul de 
Jos  2000

43
Biserica Ortodoxă Sălişte de 
Vascău 2000

44 Biserica Ortodoxă Poiana 2000

45
Biserica Ortodoxa Budureasa sat 
Teleac 7500

46
Biserica ortodoxa comuna 
Cabeşti sat Gurbeşti construcţie 5000

47 Biserica ortodoxa Salonta 10.000
48 Biserica ortodoxa Tinca 10.000
49 Biserica ortodoxa Leş 7.500
50 Biserica Giriş Criş 7.500
51 Biserica Ciumegiu 10.000
52 Biserica Toboliu 5.000
53 Biserica Cefa 7 500
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Autor: Senator Petru Filip – PD-L 
 
 

919. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune a fi alocată suma de 2.680 mii lei, 
reprezentând : 
 
- Episcopia Tulcii                           2.500 mii 
lei 
- Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril”, oraşul Măcin, judeţul Tulcea  
50   mii lei; 
- Biserica „Sfânta Treime Jijila II”, comuna 
Jijila, judeţul Tulcea  
50 mii lei; 
- Biserica „Sf Dumitru Jijila I”, comuna Jijila, 
judeţul Tulcea                                      30 mii 
lei; 
- Biserica „Sf. Treime Greci III”, comuna 
Greci, judeţul Tulcea  
50 mii lei. 
 
 
Autor: Trifon BELACURENCU – PSD+PC 

     Noua Episcopie a Tulcii înfiinţată de 
către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române în anul 2004 şi care şi-a început 
activitatea prin numirea noastră în  25 
martie 2008, prin  bunăvoinţa Consiliului 
Judeţean Tulcea, a primit ca sediu clădirea 
fostului spital din str. Gloriei nr. 24 din 
municipiul Tulcea. 
      Pentru amenajarea sediului pentru 
birouri şi administraţia eparhială,  elemente 
de strictă necesitate pentru buna desfăşurare 
a activităţii bisericeşti şi misionare în 
această parte a ţării încărcată de istorie şi de 
cultură bisericească şi naţională, s-a 
întocmit documentaţia pentru Reparaţie 
Capitală şi consolidare sediu administrativ 
al Episcopiei Tulcii. 
Documentaţia necesară împreună cu toate 
avizele ce se impuneau a fost depusă la 
Primăria Municipiului Tulcea, care în data 
de 19.09.2008 a eliberat autorizaţia de 
construire nr.608/29921. 
În data de 15.10.2008 a avut loc licitaţia 
pentru începerea execuţiei lucrării (în 
valoare de 6.000.000 lei), actualmente restul 
de executat fiind de 5.200.000 lei. 
 
Acordarea de sprijin financiar unor unităţi 
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de cult în vederea finalizării unor biserici 
noi sau a reabilitării unor biserici aflate în 
stare avansată de degradare 
Sursa de finanţare – fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

920. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune alocarea sumei de 8.000 mii lei, 
reprezentând reabilitarea şi modernizarea 
bisericilor din Satu-Mare  
1. Reabilitarea şi modernizare Bisericii  
CERTEZE – Satu Mare - 2.000 mii lei; 
2. Reabilitarea şi modernizare Bisericii  -
---NEGREŞTI OAŞ – Satu Mare - 2.000 mii 
lei; 
3. Reabilitarea şi modernizare Bisericii  
BÂRSĂU DE SUS – Satu Mare - 2.000 mii 
lei; 
4. Reabilitarea şi modernizare Bisericii  
CAREI – Satu Mare - 2.000 mii lei; 
 
Autori: Deputat PSD – Satu Mare,  
   Gheorghe CIOCAN 
 Senator PSD – Satu Mare,  Marian 
VALER 
 

Sursa de finanţare: din suma prevăzută în 
bugetul  Secretariatului General al 
Guvernului  

921. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune alocarea sumei de 500.000 lei, 
pentru continuarea lucrării de schimbare a 
învelitorii de tablă de pe acoperişul 
paraclisului şi al clopotniţei Mănăstirii Cheia, 
comuna Măneciu, judeţul Prahova. 
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Autor: Deputat PSD+PC,  
  Mihai Cristian 
APOSTOLACHE 
 

922. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune alocarea sumei de 30.000 lei, 
pentru reabilitarea Bisericii Sălcuţa, oraşul 
Titu, judeţul Dâmboviţa. 
 
Autor: Deputat PD-L,  
  Bogdan Cantaragiu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea bisericii având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

923. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru reabilitarea Bisericii din comuna 
Ileana, judeţul Călăraşi. 
 
Autor: Deputat PNL,  
  Dan Ştefan Motreanu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea bisericii având în vedere 
stadiul avansat de degradare şi construirea 
unei capele. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

924. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei  
pentru construcţii, reparaţii Biserica Eparhia 
Covasnei şi Harghitei, Judeţul Harghita. 
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Mircea DUŞA 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea bisericii având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

925. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 500 mii lei  pentru „Reabilitare 
biserică Evanghelică” sat Mercheasa, comuna 
Homorod, Judeţul Braşov 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea bisericii având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
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Autor: Deputat PNL 
 Eugen Nicolăescu 
 

Guvernului 
 

926. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 250 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
din Basaeabasa, Protopopiatul Brad, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

927. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 150 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Brad III Micro, Judeţul Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

928. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 50 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
din satul Buceş, Protopopiatul Brad, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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929. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 

suma de 150 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Fornadia, Protopopiatul Brad, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

930. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 150 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Fornadia, Judeţul Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

931. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 2.400 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Schit Criscior, Protopopiatul Brad, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

932. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu Se solicită admiterea amendamentului 
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suma de 1.000 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Deva VI, Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

933. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 4.000 mii lei  pentru amenajarea 
centrului eparhial al Episcopiei Devei şi 
Hunedoarei 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Acestă sumă este necesară pentru 
amenajarea centrului eparhial al Episcopiei 
Devei şi Hunedoarei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

934. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 200 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
din Gurasada, Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

935. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 1.000 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
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Hunedoara, Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

936. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 500 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
din Lesnic, Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

937. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 50 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
din Pestisu Mare, Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

938. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 300 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
din Vulcez, Protopopiatul Deva, Judeţul 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
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Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

939. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 400 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
din Geoagiul Suseni, Protopopiatul Orăştie, 
Judeţul Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

940. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 800 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Orăştie II, Protopopiatul Orăştie, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

941. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 800 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie la Mănăstirea 
Grădiştea de Munte, Protopopiatul Orăştie, 
Judeţul Hunedoara 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
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Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

942. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 400 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie la Capela Cimitirului 
Calan, Protopopiatul Haţeg, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

943. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 2.000 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
din Uricani, Protopopiatul Petroşani, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

944. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 500 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Schit Vulcan, Protopopiatul Petroşani, Judeţul 
Hunedoara 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
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Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Guvernului 
 

945. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 2.100 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Vulcan Centru Vechi, Protopopiatul 
Petroşani, Judeţul Hunedoara 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

946. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 100 mii lei, pentru realizarea picturii 
la Biserica Ortodoxă din sat Zaboloteni, 
comuna Trifeşti, Judeţul Iaşi 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

947. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 125 mii lei, pentru realizarea picturii 
la Biserica Ortodoxă din sat Iazu Nou,, 
comuna Şipote, Judeţul Iaşi 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea lucrărilor de construcţie, 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare..  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

948. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu Se solicită admiterea amendamentului 
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suma de 100 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului „Continuare lucrări reparaţii - 
Biserica Sf.Apostoli Petru şi Pavel”, 
municipiul Călăraşi, Judeţul Călăraşi. 
 
Autor: Deputat PNL 
 Eugen Nicolăescu 
 

pentru reabilitarea bisericii având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

949. Anexa nr.3/13 – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei, 
pentru construcţia unui pod peste pârâul 
Barcani pe DC 22 între Lădăuţi şi Barcani, 
comuna Barcani, judeţul Covasna.   
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

950. Anexa nr.3/13 – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 1.200 mii lei, 
pentru înfiinţare reţea de canalizare şi staţii de 
epurare în satele Zabratau şi Crasna, comuna 
Sita Buzăului, judeţul Covasna.  
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

951. Anexa nr.3/13 – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 500 mii lei, pentru finalizarea reţelei 
de canalizare din comuna Coarnele Carei, 
Judeţul Iaşi 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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952. Anexa nr.3/13 – Secretariatul General al 

Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 3.300 mii lei, pentru extinderea 
alimentării cu apă din satele Tabăra, 
Buruieneşti, Traian, Soloneţ din comuna 
Bivolari, Judeţul Iaşi 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

953. Anexa nr.3/13 – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 5.500 mii lei, pentru alimentare cu 
apă în satul Rădeni, comuna Roşcani, Judeţul 
Iaşi 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

954. Anexa nr.3/13 – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 3.900 mii lei, 
pentru  Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în comuna Hăghig, judeţul Covasna.  
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

955. Anexa nr.3/13 – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei, 
pentru  Baza sportivă, comuna Sita Buzăului, 
judeţul Covasna.  
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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956. Anexa nr.3/13 – Secretariatul General al 

Guvernului 
Se propune alocarea sumei de 650 mii lei, 
pentru construcţia unui pod peste pârâul 
Tarlung, comuna Dobârlău, judeţul Covasna.   
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

957. Anexa nr.3/13 – Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 690 mii lei, 
pentru  Baza sportivă, comuna Hărghig, 
judeţul Covasna.  
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

958. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Mureş pentru obiectivul – 
Construire Biserică Ortodoxă Iernut, cu suma 
de 200 mii lei;  
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ciprian Dobre 
 

Număr mare de credincioşi ortodocşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

959. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 50 mii lei pentru „Reabilitare 
biserică”,comuna Miheşu de Câmpie, sat 
Răzoare, judeţul Mureş.   
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ioan Ţintean 
 

Număr mare de credincioşi ortodocşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 
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960. Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 Se propune suplimentarea bugetului SGG cu 
suma de 100 mii lei pentru „Reabilitare 
biserică”,comuna Romuli, judeţul Mureş.   
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ioan Ţintean 
 

Număr mare de credincioşi ortodocşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

961. Anexa nr.3/13/02 , cap. 6701, titlul 59 
alin.(12)  

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Mureş pentru obiectivul – 
Construire Biserică Ortodoxă Iernut, cu suma 
de 200 mii lei;  
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ciprian Dobre 
 

Număr mare de credincioşi ortodocşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

962. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERMELOR 
 
Anexa nr.3/19/ – Formular F02; Cap. 
80.01, Titlul 510206  
Retehnologizare centrale termice şi 
electrice de termoficare 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 

 
 
 
 
Se propune introducerea unui obiectiv de 
investiţii: 
- „Modernizarea C.T nr.5 – oraş Măcin, 
judeţul Tulcea” cu suma de 710 mii lei. 
 
 
Autor: Trifon BELACURENCU – PSD+PC  
 

     In  baza  „Strategiei  de alimentare cu 
energie  termica in sistem centralizat a 
orasului Macin, judetul Tulcea”, Consiliul 
Local Macin si-a propus sa realizeze si 
modernizarea  unui numar de patru CT – 
uri. 
     In prima etapa de implementare a 
strategiei, derulata intre anii 2006 – 2008, 
au fost finalizate lucrarile de modernizare la 
trei din cele patru centrale termice. 
      In anul 2008 a fost aprobat si Studiul de 
fezabilitate pentru „Modernizarea C.T. nr. 5 
– oras Macin, judetul Tulcea”, cea de-a 
patra centrala termica din Strategie, care 
deserveste si Spitalul orasului Macin. 
      Pe langa contributia Consiliului Local, 
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aprobata prin bugetul pentru anul 2009, 
pentru realizarea acestui obiectiv, urmare a 
interventiilor facute , in baza „Programului 
national pentru cresterea eficientei 
energetice si utilizarea surselor regenerabile 
de energie in sectorul public pentru anii 
2009 – 2010”, aprobat prin   HG nr. 
1.661/2008, Agentia Romana pentru 
Conservarea Energiei a alocat suma de 
446.000 lei (Ordinul Ministrului Economiei 
nr. 1475/2009). 
 Pentru diferenta de cca 710.000 lei, 
necesara terminarii lucrarilor de 
modernizare C.T. nr. 5, s-au facut demersuri 
pe langa Directia pentru comunitati locale, 
zone asistate, ajutor de stat si parteneriat cu 
structurile asociative din cadrul Ministerului 
Administratiei si Internelor, care in baza 
programului „Termoficare 2006 – 20015 
caldura si confort”  si  a Regulamentului de 
implementare a acestuia, poate aloca suma 
respectiva. 
Din pacate, desi s-a depus toata 
documentatia prevazuta de regulament si s-
au facut completarile solicitate, cererea 
orasului Macin a ramas nerezolvata. 
Sursa de finanţare – în cadrul valorii 
prevăzute la capitolul respectiv din proiectul 
de buget.  
 

963. Anexa nr.3/19/02 Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea amendamentului şi 
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Ministerului Administraţiei şi Internelor  
anexa 3/19/02 alin.43 transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
programele de electrificare cu suma de 
100.000.000  lei. 
 
Autor: Deputat PD-L – Lese Doru Brasoan 
 

suplimentarea sumei pentru continuarea 
programului de electrificare a gospodăriilor 
neelectrificate. 
 
Sursa de finanţare – Fondul de rezervă al 
Guvernului 

964. Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 71, Titlul 
XII – ACTIVE NEFINANCIARE, Art. 01, 
Alin. 01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor la 
Cap. 5001, Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 1.600.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor de 
construcţie a unui sediu nou a Primăriei 
comunei Ţuglui, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

965. Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 71, Titlul 
XII – ACTIVE NEFINANCIARE, Art. 03 
– Reparaţii capitale aferente activelor fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor la 
Cap. 5001, Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu suma de 
100.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor de 
modernizare a sediului Primăriei comunei 
Măceşu de Jos , judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

966. Anexa 3/19/02 Cap. 5100, Subcapitol 01, 
Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor la 
Cap. 5100, Subcapitol 01, Grupa 20, Titlul II 

Fondurile sunt destinate proiectului de 
sistem informatic integrat de eficientizare a 
relaţiilor cu cetăţenii la nivelul comunelor 
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– BUNURI SI SERVICII, cu suma de 22.000 
lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Afumaţi, Bîrca, Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

967. Anexa 3/19/02 Cap. 5100, Subcapitol 01, 
Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor la 
Cap. 5100, Subcapitol 01, Grupa 20, Titlul II 
– BUNURI SI SERVICII, cu suma de 15.000 
lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate proiectului de 
sistem comunicaţional destinat eficientizării 
schimbului informaţional între serviciile 
deconcentrate şi primăria comunei Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

968. Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 71, Titlul 
XII – ACTIVE NEFINANCIARE, Art. 01, 
Alin. 01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor la 
Cap. 5001, Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 4.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate studiului de proiect 
pentru sala de oficiere evenimente din 
comuna Cîrna, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

969. Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 71, Titlul 
XII – ACTIVE NEFINANCIARE, Art. 03 
– Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor la 
Cap. 5001, Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 3 – Reparaţii capitale, 

Fondurile sunt destinate modernizării pieţei 
agro-alimentare din oraşul Segarcea, judeţul 
Dolj. 
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cu suma de 50.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

970. Anexa 3/19/02 
 
Art. 01, alin. 43 - Transferuri din bugetul 
de stat catre bugetele locale pentru 
finantarea programelor de electrificare 
   

Se propune alocarea sumei de 65 mii RON 
pentru finanţarea proiectului de realizarea a 
iluminatului public în comuna Zimbor, 
judeţul Sălaj. 
 
 
Autor:  
deputat PNL, Mirel Taloş, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 
 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

971. Ministerul Administraţiei şi Internelor  
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Bărbăteşti 29.965,93 lei 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

972. Ministerul Administraţiei şi Internelor Postul de Poliţie Vaideeni 37.783,32 lei Reabilitare, modernizare, dotări 
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Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

973. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Stoeneşti 17.423 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

974. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Valea Mare 169.613 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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 Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

975. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Lăpuşata 34.844,74 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

976. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Galicea 56.243,75 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
 

977. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 

Postul de Poliţie Tetoiu 34.280,47 lei 
 
Iniţiatori: 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
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- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

978. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Voiceşti 239.438,300 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

979. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19şi Internelor 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Dănicei 292.221,900 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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980. Ministerul Administraţiei şi Internelor 

Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Ioneşti 72.912 lei 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

981. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Stăneşti 96.050 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
 
 
 
 
 

982. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 

Postul de Poliţie Fârtăţeşti 13.392 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

983. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Roşiile 70.545 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

984. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Goleşti 37.168 lei  
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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985. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Stoileşti  95.736 lei   
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

986. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Diculeşti   500.000 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele vechi 
fiind retrocedate proprietarilor.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

987. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Lăcusteni 500.000 lei 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele vechi 
fiind retrocedate proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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 - Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

988. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 

Postul de Poliţie Mitrofani  500.000 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele vechi 
fiind retrocedate proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

989. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 

Postul de Poliţie Cîineni 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele vechi 
fiind retrocedate proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

990. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Poliţia Municipiului Drăgăşani  5.000.000 lei 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele vechi 
fiind retrocedate proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

991. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea sediului  Primăriei  Costeşti  
1.000.000 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, instabil şi 
insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
 

992. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extinderea şi reabilitarea sediului Primăriei 
Măldăreşti   1.000.000 lei. 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, instabil şi 
insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

993. Ministerul Administraţiei şi Internelor Reabilitarea şi extinderea sediului Primăriei  
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Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slătioara 1.000.000 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
În prezent, acesta este insalubru, instabil şi 
insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

994. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea şi extinderea sediului Primăriei 
Tomşani 1.000.000 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, instabil şi 
insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

995. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 

Construcţie sediul Primărie  Laloşu  
1.000.000 lei 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, instabil şi 
insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

996. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea şi extinderea sediului Primăriei 
Voiceşti 1.000.000 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, instabil şi 
insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

997. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finalizare sediul Primărie  Scundu  
400.000 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  P.S.D. – 
Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu  Deputat  P.S.D. 
– Colegiul  Drăgăşani  

 
 
În prezent, acesta este insalubru, instabil şi 
insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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- Dan Mazilu  Deputat  P.S.D. - 
Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. – 
Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 
 

998. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19/02 titlul 6, art.01. alin.43 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Mureş pentru obiectivul – 
Modernizarea iluminat public în localitatea 
Breaza, cu suma de 100 mii lei. 
 
Autor: Deputat Ciprian Dobre - PNL 

Reţea de iluminat public improprie. Sursa: 
bugetul alocat ministerului 

999. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19/02 titlul 6, art.01. alin.43 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Mureş pentru obiectivul – 
Modernizarea reţea de electrificare 
(introducere trifazic staţie de pompare) în 
comuna Sânger, cu suma de 100 mii lei. 
 
Autor: Deputat Ciprian Dobre - PNL 

 
Reţea de iluminat public improprie. Sursa: 
bugetul alocat ministerului 

1000. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19/02 titlul 6, art.01. alin.43 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Călăraşi  pentru obiectivul – 
Extindere şi Modernizare iluminat public în 
localitatea Ileana cu suma de 100 mii lei. 
 
Autor: Deputat Ciprian Dobre - PNL 

 
Reţea de iluminat public improprie. Sursa: 
bugetul alocat ministerului 

1001. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 2.118.072,67  
lei pentru obiectivul  Alimentare cu energie 
electrică sat Văcarea”, comuna Polovragi, jud. 
Gorj. 

Achitarea datoriilor la lucrările executate şi 
neachitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 
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Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

1002. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 60.000 lei 
pentru obiectivul „Extindere iluminat public 
în satele Băceşti, Stejari, Popeşti, Piscoiu”, 
comuna Stejari, jud. Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 

1003. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru obiectivul „iluminat public” în comuna 
Conţeşti, jud. Teleorman. 
 
 
Autori: 
Deputat PNL – Marin Almăjanu 
Deputat PNL – George Dimitrică 
Senator PNL – Romeo Nicoară 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 

1004. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru obiectivul „reabilitare iluminat public” 
în localitatea Rădoieşti, jud. Teleorman. 
 
 
Autori: 
Deputat PNL – Marin Almăjanu 
Deputat PNL – George Dimitrică 
Senator PNL – Romeo Nicoară 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 
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1005. Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 200 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere iluminat public în 
comuna Ileana, judeţul Călăraşi 
 
Autor: Deputat Dan Ştefan Motreanu -  PNL 

Reţea de iluminat public improprie.  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului 

1006. Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 2.600 mii lei 
pentru obiectivul „Extindere şi modernizare 
reţele electrice comuna Răcăciuni, judeţul 
Bacău 
 
Autor: 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca  
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este necesar 
introducerea sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia locuitorii acestora..  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

1007. Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Proiectare şi modernizare şi 
extindere reţea iluminat” comuna Săuceşti, 
judeţul Bacău 
 
Autor: 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca  

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este necesar 
introducerea sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia locuitorii acestora..  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 



 
 

 

319 

 
1008. Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 30 mii lei pentru 
obiectivul „Modernizare sistem   iluminat 
public” în comuna Luizi Călugăra, judeţul 
Bacău 
 
Autor: 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca  
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este necesar 
introducerea sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia locuitorii acestora..  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

1009. Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare sistem   iluminat 
public” în comuna Alunu, judeţul Vâlcea. 
 
Autor: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este necesar 
introducerea sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia locuitorii acestora..  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

1010. Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 120 mii lei pentru 
obiectivul „Înfiinţarea serviciului de iluminat 
public” în oraşul Balş, judeţul Olt. 
 
Autor: 
Deputat PNL, Gigel Ştirbu 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este necesar 
introducerea sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia locuitorii acestora..  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
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1011. Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 127 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitarea, modernizarea şi 
eficientizarea sistemului de iluminat public” 
în comuna Alunu, judeţul Vâlcea. 
 
Autor: 
Deputat PNL, Gigel Ştirbu 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este necesar 
introducerea sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia locuitorii acestora..  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

1012. Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 350 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare sistem   iluminat 
public” în comuna Galicea, judeţul Vâlcea. 
 
Autor: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este necesar 
introducerea sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia locuitorii acestora..  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

1013. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă” comuna 
Poiana Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ioan Ţintean 
 

Reţea de iluminat public improprie.  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului 

1014. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19/02 cu suma  de 200 mii lei pentru 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece clădirea necesită reparaţii urgente, 
deoarece se află într-o stare avansată de 
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Reabilitare clădire Primăria Comana, comuna 
Comana,  judeţul Giurgiu.  
 
Autor: Deputat PD-L  
Victor BOIANGIU 
 

degradare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al Guvernului  

1015. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19/02 cu suma  de 300 mii lei pentru 
Reabilitare clădire Primăria Valea Dragului, 
comuna Comana,   judeţul Giurgiu  
 
Autor: Deputat PD-L  
Victor BOIANGIU 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece clădirea necesită reparaţii urgente, 
deoarece se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al Guvernului  

1016. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19/02 cu suma  de 700 mii lei pentru 
Reabilitare clădire Primăria Prundu, comuna 
Comana,  judeţul Giurgiu  
 
Autor: Deputat PD-L  
Victor BOIANGIU 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece clădirea necesită reparaţii urgente, 
deoarece se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al Guvernului  

1017. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19/02 cu suma  de 2.000 mii lei 
pentru extinderea sediului Primăriei 
municipiului Orăşti, judeţul Hunedoara  
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din Senat 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece clădirea necesită reparaţii urgente, 
deoarece se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al Guvernului  
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1018. Anexa 3/19 – capitolul 5000, grupa 51- 

Transferuri - Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19 capitolul 5000, grupa 51- 
Transferuri  cu suma  de 700 mii lei pentru 
realizarea planului (reactualizare) urbanistic 
general oraş Pogoanele, judeţul Buzău 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din Senat 
 

- Necesitatea actualizării PUG a oraşului 
Pogoanele 
 
Sursa: Bugetul MAI  

1019. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19/02 cu suma  de 3.000 mii lei 
pentru construirea sediului Primăriei comunei 
Turdaş, judeţul Hunedoara  
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece clădirea necesită reparaţii urgente, 
deoarece se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al Guvernului  

1020. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19/02 cu suma  de 600 mii lei pentru 
reabilitarea termică a sediului Primăriei 
oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara  
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din Senat 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece clădirea necesită reparaţii urgente, 
deoarece se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al Guvernului  
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1021. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 

şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19/02 cu suma  de 2.000 mii lei 
pentru construcţia sediului Primăriei comunei 
Băcia, judeţul Hunedoara  
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece clădirea necesită reparaţii urgente, 
deoarece se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

1022. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19/02 cu suma  de 400 mii lei pentru 
realizarea electrificării zonelor neelectrificate 
din satul Copaci, comuna Toteşti, judeţul 
Hunedoara , prin Programul Electrificare 
2007-2009 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din Senat 
 

Alimentarea cu energie electrică a 13 
gospodării din satul Copaci şi repopularea 
acestui sat. Dosarul cererii de finanţare a 
fost depus în luna iunie 2009, la MIRA. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al Guvernului  

1023. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19  cu suma de 300 mii lei  pentru 
amenajarea Centrului Cultural Eugen 
Ionescu;Slatina;Judeţul Olt. 
 
Iniţiator:Barbulescu Daniel-Ionut; Deputat 
PD-L  

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru amenajarea Centrului Cultural Eugen 
Ionescu;Slatina;Judeţul Olt, avand in vedere 
necesitatea continuarii lucrarilor incepute la 
acest obiectiv cultural extrem de important.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al  
Guvernului 
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1024. Anexa 3/19 - Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 100 mii lei  pentru 
Reabilitare (pietruire) ulita Tog  din 
localitatea Banisor, comuna Banisor,  judetul 
Salaj; 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Bode Lucian 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece pana la demararea lucrarilor in 
anul 2009, accesul  in aceasta parte a 
localitatii era practic imposibil; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1025. Anexa 3/19 - Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 100 mii lei  pentru 
Reabilitare (pietruire) comuna Ileana,  judetul 
Călăraşi; 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Bode Lucian 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece pana la demararea lucrarilor in 
anul 2009, accesul  in aceasta parte a 
localitatii era practic imposibil; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1026. Anexa 3/19 - Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
 

Se propune suplimentarea sumei  pentru 
judeţul Călăraşi pentru obiectivul «Canalizare 
�i sta�ii de epurare » în comuna Cuza Vodă, 
cu suma de 400 mii lei. 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile Nedelcu 
 

Datorită faptului că în localitate sunt 
gospodării racordate la reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă este imperios 
necesară construirea unui sistem de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 
menajere uzate pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune. 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatul 
General al Guvernului 

1027. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 200 mii lei pentru 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei cladiri, deoarece 
are un stadiu avansat de degradare, cladirea 
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Reabilitare sediu primarie comuna Plopis,  
judetul Salaj  
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Bode Lucian 
 

fiind construita in anul 1990, iar in ultimii 
ani nu a suferit nici o reparatie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

1028. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 200 mii lei pentru 
Reabilitare Cămin Cultural din localitatea 
Sag, comuna Sag, judeţul Sălaj.  
Iniţiator: Deputat PD-L  
Bode Lucian 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei cladiri, deoarece 
are un stadiu avansat de degradare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

1029. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 1000 mii lei pentru 
Reabilitare Cămin Cultural şi sediul 
primăriei” în comuna Zatreni, judeţul Vâlcea.  
 
Iniţiator: Deputat PNL 
Cristian Buican 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei cladiri, deoarece 
are un stadiu avansat de degradare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

1030. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 150 mii lei pentru 
Reabilitare clădire Dispensar Uman din  
localitatea Treznea, comuna Treznea, judeţul 
Sălaj. comuna Plopis,  judetul Salaj.  
 
Iniţiator: Deputat PD-L   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei cladiri, deoarece 
are un stadiu avansat de degradare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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Bode Lucian 
 

1031. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19 /02 cu suma de 100 mii lei  pentru 
lucrări extindere Cămin Cultural Jieţ din 
oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara 
 
 
Iniţiator: Deputat PD-L   
Monica Iacob – Ridzi 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru lucrările de extindere a acestui cămin 
cultural, având în vedere necesitatea unui 
spaţiu adecvat desfăşurării activităţilor 
culturale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

1032. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19 cu suma de 500 mii lei pentru 
lucrări de reparaţii capitale a locuinţelor 
sociale din oraşul Aninoasa, Judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiator: Deputat PD-L   
Monica Iacob – Ridzi 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru lucrările de reparaţii capitale ale 
locuinţelor sociale, având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

1033. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
anexa 3/19 cu suma de 200 mii lei pentru 
lucrarea în curs de execuţie „Extindere 
Primăria Orăştie”.  
 
Iniţiator: Deputat PD-L   
Iosif Veniamin Blaga 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru lucrarea în curs de execuţie 
„Extindere Primăria Orăştie” în vederea 
creării condiţiilor propice pentru 
desfăşurarea activităţii de către angajaţii din 
Primăria Municipiului Orăştie.. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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1034. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 

şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 700 mii lei pentru 
Reabilitare cladire sedii> bibleoteca 
comunala, dispensar medical comunal, 
farmacie comunala din Valea Lunga, comuna 
Valea Lunga, judetul Alba 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Negrut Clement 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece cladirea necesita reparatii urgente, 
deoarece se afla intr-o stare avansata de 
degradare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1035. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 1.700 mii lei 
pentru Reabilitare, extindere şi mansardare al 
sediului Primăriei în comuna Micula, Judeţul 
Satu Mare.  
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Ioan Holdiş 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece cladirea necesita reparatii urgente, 
extindere şi mansardarea sediului Primăriei 
având în vedere starea avansata de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1036. Anexa nr.3/13/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02   cu suma de 1.000 mii lei, 
pentru reabilitare sediul Primăriei în comuna 
Bivolari, Judeţul Iaşi 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece cladirea necesita reparatii urgente, 
deoarece se afla intr-o stare avansata de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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1037. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 700 mii lei pentru 
Reparaţii capitale la şarpanta învelitoare şi 
amenajare mansarda la Arhivele Naţionale 
Municipiu Zalău, judeţul Sălaj. 
 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Bode Lucian 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru lipsa de spaţii de depozitare precum 
şi degradarea celor existente duce la 
imposibilitatea preluării fondului arhivistic 
de la diverse instituţii şi societăţi 
comerciale, şi implicit, la perturbarea 
activităţii de eliberare documente de 
personal din acest fond.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1038. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 
 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 4.000 mii lei 
pentru Electrificare în comuna Gălăneşti, 
judeţul Harghita. 
 
Autor: Deputat Mircea DUŞA -  PSD+PC 

 
Reţea de iluminat public improprie. Sursa: 
bugetul alocat ministerului 

1039. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 
 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 2.000 mii lei 
pentru Electrificare sat Rezu Mare, comuna 
Tulgheş, judeţul Harghita. 
 
Autor: Deputat Mircea DUŞA -  PSD+PC 

 
Reţea de iluminat public improprie. Sursa: 
bugetul alocat ministerului 

1040. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 3.000 mii lei 
pentru Electrificare sat Filpea, comuna 

 
Reţea de iluminat public improprie. Sursa: 
bugetul alocat ministerului 



 
 

 

329 

 Subcetate, judeţul Harghita. 
 
Autor: Deputat Mircea DUŞA -  PSD+PC 

1041. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 150 mii lei pentru 
continuare constructie Piata Agroalimentara, 
din comuna LOVRIN, judetul Timis. 
  
Iniţiator: Deputat PD-L  
Popoviciu Alin Augustin Florin 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru continuarea constructiei Pietei 
Agroalimentare din comuna Lovrin. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1042. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 50 mii lei pentru 
Liceul Aurel Vlaicu- Breaza Corp nou, din 
Orasul Breaza , judetul Prahova, in vederea 
efectuarii lucrarilor de reabilitare termica  
  
Iniţiator: Deputat PD-L  
Burlacu Cristian 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru efectuarea  lucrarilor de reabilitare 
termica. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1043. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor, 
anexa 3/19/02  cu suma de 150 mii lei pentru 
Gradinita cu program prelungit nr.6, din 
Orasul Breaza , judetul Prahova, in vederea 
efectuarii lucrarilor de modernizare. 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Burlacu Cristian 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru efectuarea  lucrarilor de modernizare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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1044. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 

şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei si Internelor la 
anexa 3/19,  cu suma de 20 mii lei pentru 
lucrările de reparaţii a Căminului Cultural 
Inau din localitatea Inau, oraşul Tg. Lapus, 
judeţul Maramures 
 
Iniţiator Deputat PD-L 
Lese Doru Brasoan 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru lucrările de reparaţii  a căminului 
cultural din localitate, fiind in stare avansata 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1045. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Ministerului Administratiei si Internelor la 
Anexa nr. 3/19,  cu suma de 20 mii lei pentru  
Reabilitare Caminul Cultural Răzoare , oraşul 
Tărgul Lăpuş, Judeţul Maramureş; 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Leşe Doru Braşoan 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea Căminului Cultural, 
deoarece are un  Stadiu avansat de 
degradare  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1046. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei si Internelor la 
anexa 3/19/02 alin.43 transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
programele de electrificare cu suma de 
100.000 mii lei  
 
Iniţiator Deputat PD-L 
Lese Doru Brasoan 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului si 
suplimentarea sumei pentru continuarea 
programului de electrificare a gospodăriilor 
neelectrificate   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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1047. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei si Internelor la 
anexa 3/19,  cu suma de 100 mii lei pentru 
lucrarea de reabilitare a Căminului Cultural 
Borcut din localitatea Borcut, oraşul Tg. 
Lapus, judetul Maramures 
 
Iniţiator Deputat PD-L 
Lese Doru Brasoan 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru lucrarea de reabilitare  a căminului 
cultural din localitate fiind in stare avansata 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1048. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei si Internelor la 
anexa 3/19,  cu suma de 20 mii lei pentru 
lucrările de reparaţii a Căminului Cultural 
Dobric din localitatea Dobric, oraşul Tg. 
Lapus, judeţul Maramures 
 
Iniţiator Deputat PD-L 
Lese Doru Brasoan 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru lucrările de reparaţii  a căminului 
cultural din localitate, fiind in stare avansata 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1049. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor la 
anexa 3/19,  cu suma de 100 mii lei pentru 
lucrarea de pietruire a drumurilor din comuna 
Cernica, jud. Ilfov 
 
Iniţiator: Marin Mircea 
             Deputat PD-L 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru lucrarea de reabilitare  a drumurilor 
accesul in comuna fiind îngreunat. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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1050. Anexa 3/19/02 - Ministerul Administraţiei 

şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor , 
anexa nr.3 / 19 / 02,  cu suma de 1.529 mii lei 
pentru Reabilitare, extindere şi mansardare al 
sediului Primăriei1 în comuna Micula, Judeţul 
Satu Mare 
 
 
Iniţiator: Holdiş Ioan 
Deputat PD-L  
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea, extinderea şi 
mansardarea sediului Primăriei având în 
vedere stadiul avansat de degradare al 
clădirii şi al spaţiului insuficient desfăşurării 
activităţii.(în prezent activitatea autorităţii 
publice locale se desfăşoară în două locaţii). 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1051. Anexa 3/20/02/57/01 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si Internelor , 
anexa nr.3 / 20 / 02/57/01,  cu suma de 500  
mii lei pentru Cheltuieli de funcţionare a 
Centrului rezidenţial pentru persoane 
vârstnice dependente – Comuna Talpa, 
judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Mihăilescu Petru Şerban 
Deputat PSD+PC Nicu Bănicioiu 
Deputat PSD+PC Robert Negoiţă 
 
 

Prin introducere în suma globală prevăzută 
pentru 2010 la Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – Consiliul Judeţean Teleorman 
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1052. Anexa 3/20/02/57/01 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Călăraşi  pentru obiectivul 
„Reabilitare căminului pentru persoane 
vârstnice Sfânta Maria” Comuna Unirea cu 
suma de 150 mii lei 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile Nedelcu 
 

Necesitatea înfiinţării unui astfel de centru 
social de bătrâni este imperioasă datorită 
faptului că procentul persoanelor vârstnice 
care au nevoie de ajutor asistat este foarte 
mare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
 

1053. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19/02 Titlul 6 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art 01, 
alin 43 finanţare programe electrificare 
Art 02, alin 06, retehnologizare centrale 
termice 

Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru instalaţie termică şi electrică la Şcoala 
generală deja reabilitată, sat Bughea de Jos 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii. 
 
Este necesară continuarea investiţiei 
deoarece elevii invata în prezent în condiţii 
improprii 
 

1054. AUTORITATEA  ELECTORALĂ  
PERMANENTĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Autorităţii Electorale Permanente cu suma de 
21.300 mii lei: 
 
- capitol 5101.10   10.150 mii lei 
- capitol 5101.20    2.150 mii lei 
- capitol 5101.70    2.000 mii lei 
- capitol 5401.59    7.000 mii lei 
 
Autor:  Deputat PSD+PC  

 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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 Mircea DUŞA 
 

1055. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/01   
Capitolul 74.01- Protecţia Mediului; Titlul 
51, – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02.- 
Transferuri de capital 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la Anexa 
3/23/01, capitolul 74.01- Protecţia Mediului; 
Titlul 51, – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02.- Transferuri de 
capital, din Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului cu  suma de 300.000 lei 
pentru implementarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire 
a apelor  
 
 
 
Autor: Deputat Sulfina Barbu, Grupul 
parlamentar PD-L 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru realizarea obiectivelor de investiţii în 
infrastructura de mediu finanţate în cadrul 
programelor multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, în scopul respectării 
angajamentelor asumate de România prin 
Tratatul de Aderare, la Capitolul 22 - Mediu 
. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 

1056. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
Capitolul  5001, Titlul 20, Art. 22 
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Lucia Ana Varga, Grupul 
parlamentar PNL 

Este necesară majorarea alocaţiei bugetare 
de la 8.350 mii la 20.000 mii lei, deoarece 
aceste sume sunt necesare atât pentru 
intervenţii in doameniul apelor, cât si pentru 
finalizarea “schemelor directoare de 
reamenajare a bazinelor hidorografice”, 
operatiune absolut necesara atât în scopul 
combaterii eficiente a efectelor fenomenelor 
hidrologice periculoase cât şi pentru 
asigurarea surselor de apă necesare. 
 
Sursa de de finantare propusa este: Fondul 
de rezerva la dispozitia Guvernului 

1057. MINISTERUL MEDIULUI ŞI Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei. Este necesară majorarea alocatiei bugetare 
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PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
Capitolul  5001, Titlul 20, art 23 
Prevenirea si combaterea inundaţiilor şi  
îngheţurilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Lucia Ana Varga, Grupul 
parlamentar PNL 
 

de la 1.000 mii la 2.000 mii lei deoarece 
aceste sume sunt necesare pentru finalizarea 
“planurilor bazinale de prevenire si aparare 
impotriva inundatiilor”, operatiune absolut 
necesara atat in scopul combaterii eficiente 
a efectelor fenomenelor hidrologice 
periculoase. 
 
Sursa de de finantare propusa este: Fondul 
de rezerva la dispozitia Guvernului 

1058. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
Capitolul  7001, Titlul 70, Cheltuieli de 
capital 
 
 

Se propune alocarea sumei de 300.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Lucia Ana Varga, Grupul 
parlamentar PNL 
 

Este necesara majorarea alocatiei bugetare 
de la 199.850 mii la 300.000 mii lei, 
deoarece fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor de aparare impotriva 
inundatiilor deja demarate, in caz contrar 
punandu-se in pericol atat bunurile si 
persoanele neaparate impotriva inundatiilor 
dar si a lucrarilor in sine care nefinalizate se 
vor degrada. 
 
 
 
 
 
Sursa de de finantare propusa este Fondul 
de rezerva la dispozitia Guvernului 

1059. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune alocarea sumei de 350.000 mii lei. 
 

Este necesara majorarea alocatiei bugetare 
de la 230.450 mii la 350.000 mii  deoarece 
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Anexa 3/23   
 
Capitolul  7401, Titlul 51, Art 02, alin 14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Lucia Ana Varga, Grupul 
parlamentar PNL 
 

fondurile alocate în anul precedent au fost 
insuficiente acestor Programe, iar scaderea 
de 8,98% fata de anul precedent va conduce 
la neindeplinirea obligatiilor asumate prin 
tratatul de aderare in ceea ce priveste 
protectia mediului, neputandu-se indeplini 
tintele intermediare prevazute pentru anul 
2010. 
 
Sursa de de finantare propusa este: Fondul 
de rezerva la dispozitia Guvernului 

1060. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 /02 
Titlul VI Transferuri între autorităţi ale 
administraţiei publice 
Art.02 Alin 14 – Programe multianuale de 
mediu si gospodărire a apelor 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea  alocarea sumei de  1.000  
mii lei prevăzute, pentru obiectivul 
REGULARIZARE RAUL TAZLĂU ÎN 
SATUL TARATA , comuna Pârjol, jud. 
Bacău 
 
 
Autori: 
Deputat Mihai Banu, Grupul parlamentar 
PNL 
Deputat Ionel Palăr, Grupul parlamentar PNL 
Senator Gabriel Berca, Grupul parlamentar 
PNL 

Lucrările sunt necesare pentru prevenirea 
efectelor inundaţiilor.  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Mediului si Pădurilor 
 

1061. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Luncavăt pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile: 
Vaideeni, Horezu, Măldăreşti  
2.000.000.  
 

Lucrări începute în anul 2004. 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
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Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul parlamentar 
PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul parlamentar 
PSD+PC 

1062. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Otăsău pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile 
Bărbăteşti, Pietrari, Păuşeşti Otăsău şi 
Frânceşti 3.000.000.  
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul parlamentar 
PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul parlamentar 
PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004. 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 

1063. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Bistriţa  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile  Costeşti, 
Tomşani, Frânceşti, Băbeni  3.000.000 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul parlamentar 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
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PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul parlamentar 
PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul parlamentar 
PSD+PC 

1064. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Cerna  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile  Lădeşti, 
Fârtăţeşti 3.000.000 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul parlamentar 
PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul parlamentar 
PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 
 

1065. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Lotru  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în punctual Brădişor, 
Malaia, Brezoi 5.000.000 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul parlamentar 
PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul parlamentar 
PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010 
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1066. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Topolog  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile  Milcoiu 
şi N. Bălcescu 5.000.000 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul parlamentar 
PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul parlamentar 
PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 
 

1067. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olteţu pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile: 
Lăcusteni, Diculeşti, Făureşti, Laloşu; 
5.000.000 
 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul parlamentar 
PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul parlamentar 
PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 

1068. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olăneşti pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile: Olăneşti, 
Păuşeşti , Vlădeşti  

Lucrări începute în anul 2004 
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5.000.000. 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul parlamentar 
PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul parlamentar 
PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul parlamentar 
PSD+PC 

 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 

1069. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Continuarea investiţiilor de la Mihăileni, jud. 
Hunedoara 
 5.000.000 lei  
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor - Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Lucrarea a fost începuta în anul 1982. Este 
necesara pentru alimentarea cu apa a 
comunelor din muntii Apuseni  si a 
municipiului Brad. Prin finalizarea acestor 
lucrari se elimina inundatiile produse în 
fiecare an în peste 20 de localitati, plus 
municipiul Brad.  
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezervă 
bugetara la dispozitia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art.01 

1070. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD staţie 
sortare şi transformare a deşeurilor menajere, 
judetul Hunedoara  
  1.000.000 lei 
 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor - Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Proiectul este început cu bani proveniti din 
proiecte de finantare europene. În proiect se 
specifica necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezervă 
Bugetara la dispozitia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art.01 



 
 

 

341 

 
1071. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD staţie de 
epurare a apei, judetul Hunedoara  
1.000.000 lei  
 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor - Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 
 

Proiectul este început cu bani proveniti din 
proiecte de finantare europene. În proiect se 
specifica necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Sursa de finantare: Fondul de Rezervă 
Bugetara la dispozitia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art.01 

1072. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
 - Capitolul 7406, subcapitol 06 – 
Canalizarea şi tratarea apelor uzate 

Se propune suplimentarea sumei prevazuta 
pentru judetul Sibiu pentru obiectivul 
“Infiintare retea de canalizare menajera” in 
localitatea Poiana Sibiului, cu suma de  2.800 
mii lei 
 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, Grupul 
parlamentar PNL  
 

Lucrările de canalizare, ce urmează a fi 
începute în anul 2010, odată cu înfiinţarea 
reţelelor de apă care nu au unde să fie 
colectate şi epurate, investiţii cu importanţă 
pentru conformarea cu legislaţia de mediu şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Economiei 

1073. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
- Capitolul 7406, subcapitol 06 – 
Canalizarea şi tratarea apelor uzate 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzută 
pentru judeţul Sibiu pentru obiectivul  
“Canalizare şi staţie epurare” sat Ruşi – 
Comuna Slimnic, cu suma  de 3.300  mii lei 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, Grupul 
parlamentar PNL  
 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de  locuire în mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării şi Turismului 

1074. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 

Se propune suplimentarea sumei prevăzută 
pentru judeţul Sibiu pentru obiectivul  
„Realizare staţie de epurare Sălişte, treapta 

Necesitatea finalizării staţiei de epurare 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de  locuire 
în mediul urban şi dezvoltarea activităţiilor 
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Capitolul 5001, Grupa 51, Articol 02, 
Alineat 14 – Programe multinationale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

biologică” oraşul Sălişte, cu suma de 150 mii 
lei 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, Grupul 
parlamentar PNL  
 

turistice 
 
Sursa de finanţare: Fondul de mediu 

1075. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articol 02, 
Alineat 14 – Programe multinationale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzută 
pentru judeţul Sibiu pentru obiectivul  
„Reabilitare şi modernizare parc şi spaţii 
verzi” oraşul Dumbrăveni,  cu suma de 320 
mii lei 
 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, Grupul 
parlamentar PNL 

Necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de 
mediu prin amenajarea de zone de agrement 
şi odihnă în centrul istoric al oraşului 
Dumbrăveni 
 
Sursa de finanţare: Fondul de mediu 

1076. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Capitolul 7406, subcapitol 06 – Canalizarea 
şi tratarea apelor uzate 

Se propune suplimentarea sumei prevăzută 
pentru judeţul Sibiu pentru obiectivul 
„Reabilitare reţele canalizare” oraşul 
Cisnadie, cu suma de 1.407 mii lei 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, Grupul 
parlamentar PNL 

Necesitatea finalizării reţelelor canalizare 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi 
de locuire în mediul urban 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării şi Turismului 

1077. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Capitol 74.01 
 

Managementul integrat al 
deseurilor,finalizarea noului depozit ecologic 
si inchiderea celui vechi-Municipiul Iasi/19 
000 000 lei  lucrari realizate si neachitate in 
2009 
/pentru finalizare suma de 44 000 000 lei  
 
Autor: Deputat Luminita Iordache,   Grupul 
parlamentar PSD + PC                                        

Alinierea la normele europene si grija 
pentru mediu 
 
 
 
Sursa de finanţare: FEDR,bugetul de stat si 
alte fonduri externe nerambursabile 
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1078. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Titlul VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelo 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 15.986 mii lei 
pentru obiectivul „Consolidare si 
suprainaltare dig de aparare la Dunare a 
localitatii Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, Grupul 
parlamentar PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
 
Sursa de Finantare: Bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor 

1079. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
 
Titlul VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 70.000 mii lei 
pentru obiectivul „SF Consolidare si sprijinire 
de maluri a localitatii Garla si Tataru”, jud. 
Tulcea 
 
 
 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, Grupul 
parlamentar PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
 
 
 
Sursa de Finantare:Bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor 

1080. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Titlul VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 350 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, Grupul 
parlamentar PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Sursa de Finantare: Bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor  

1081. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Tulcea, cu suma de 280 mii lei pentru 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
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Anexa 3/23 
Titlul VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

obiectivul „Amenajare faleza”, Comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea 
 
 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, Grupul 
parlamentar PNL  

mentionat 
 
 
Sursa de Finantare: Bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor 

1082. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Capitol 7406, subcapitol 06 
„Canalizarea şi tratarea apelor reziduale” 
 
 

Se repartizează din suma alocată pentru 
canalizarea şi tratarea apelor reziduale, suma 
de 10.000 mii lei, destinată obiectivului 
„Reţele de canalizare menajeră şi pluvială 
Slobozia”,către Municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC  
 

Sumele sunt necesare pentru două obiective 
importante privind extinderea reţelei de 
canalizare menajeră şi pluvială în Slobozia, 
cartierele Slobozia Nouă şi Bora, pe care 
municipalitatea le are în diferite faze de 
execuţie, valoarea celor două proiecte fiind 
în sumă de 22,4 milioane de lei. 
 

1083. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor reziduale” 
 

Se repartizează din suma alocată pentru 
canalizarea şi tratarea apelor reziduale, suma 
de 5.000 mii lei destinată obiectivului „Sistem 
de canalizare cartierele Slobozia Nouă şi 
Bora”către Municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Obiectiv necesar pentru sănătatea populaţiei 
şi protecţia mediului. 

1084. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se repartizează din suma alocată pentru 
canalizarea şi tratarea apelor reziduale, suma 

În vederea asigurării obligaţiilor privind 
protecţia mediului municipalitatea derulează 
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Anexa 3/23 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor reziduale” 
 
 
 

de 7500 mii lei destinată obiectivului 
„Modernizarea staţiei de epurare şi realizarea 
unei trepte de epurare biologică Slobozia”, 
către Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC  
 

acest proiect, cu termen de punere în 
funcţiune în prima jumătate a anului 2010. 
 
 
Obiectiv necesar pentru sănătatea populaţiei 
şi protecţia mediului. 

1085. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 139 (195) 
Cod obiectiv 847 „RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
reconstrucţie ecologică şi perdele forestiere, 
suma de 50 mii lei pentru Comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC  
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor inapte altor 
întrebuinţări şi protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 

1086. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
înfiinţarea de perdele de protecţie, suma de 50 
mii lei pentru Comuna Bucu, judeţul Ialomiţa 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC  
 

Investiţie necesară pentru protecţia anti-
erozională a terenurilor. 

1087. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
reconstrucţie ecologică şi perdele forestiere, 
suma de 100 mii lei pentru Comuna Sudiţi, 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor inapte altor 
întrebuinţări şi protecţia anti-erozională a 
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Pagina 139 (195) 
Cod obiectiv 847 „RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

judeţul Ialomiţa 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC  
 

terenurilor. 
 

1088. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
înfiinţarea de perdele de protecţie, suma de 
100 mii lei pentru Comuna Scânteia, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC  
 

Investiţie necesară pentru protecţia anti-
erozională a terenurilor. 

1089. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
înfiinţarea de perdele de protecţie suma de 
100 mii lei pentru Comuna Valea Ciorii, 
judeţul Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC  

Investiţie necesară pentru protecţia anti-
erozională a terenurilor 

1090. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
înfiinţarea de perdele de protecţie suma de 
100 mii lei pentru Comuna Ograda, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 

Investiţie necesară pentru protecţia anti-
erozională a terenurilor. 
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 parlamentar PSD+PC 
1091. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
înfiinţarea de perdele de protecţie suma de 
100 mii lei pentru Comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru protecţia anti-
erozională a terenurilor. 

1092. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 „RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
reconstrucţie ecologică şi perdele forestiere 
suma de 100 mii lei pentru Comuna Săveni, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor inapte altor 
întrebuinţări şi protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 

1093. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 „RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
reconstrucţie ecologică şi perdele forestiere 
suma de 100 mii lei pentru Comuna 
Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor inapte altor 
întrebuinţări şi protecţia anti-erozională a 
terenurilor. 

1094. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 27 (198) 
Capitolul 74 

Se repartizează în cadrul sumei alocate pentru 
transferuri suma de 300 mii lei destinată 
obiectivul „Amenajarea unei platforme de 
gunoi ecologice”. 
 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru protecţia mediului. 
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Titlul 55 Transferuri interne Autor: Deputat Marian Neacşu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
 

1095. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02  
Titlul VI art.02 alin.14 
Programe multianuale de mediu 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
„Realizare zona verde sat Nicolae Balcescu „ 
jud Calarasi , comuna Nicolae Balcescu cu 
suma de 343 mii lei  
 
Autor: Deputat Dan Ştefan Motreanu, Grupul 
parlamentar PNL 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene in ceea ce priveşte media de 
spaţiu verde pe cap de locuitor. Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

1096. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/07 Cap. 7406, Subcap. 06 
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la Cap. 
7406, Subcap. 06 Canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale Titlul VII ALTE 
TRANSFERURI, cu suma de  930 000 lei, 
necesară pentru amenajarea sistemului de 
canalizare în satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte judeţul Dolj. 
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC 
 

Investiţia este necesară pentru realizarea 
obiectivelor ce vizează combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de suprafaţă 
receptoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

1097. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 51, Titlul 
VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 
02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 14, cu suma de 550 
000 lei necesară pentru reabilitarea şi 
extinderea pădurilor şi spaţiilor verzi, în 
comuna Gîngiova judeţul Dolj. 

Investiţia este necesară având în vedere 
imperativul ameliorării calităţii factorilor de 
mediu şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Gîngiova. 
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Autor: Deputat Ştefan Valeriu Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1098. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 51, Titlul 
VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 
02, Alin. 14. 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 14, cu suma de 15 
000 lei necesară pentru realizarea unor studii 
de fezabilitate pentru împădurirea a 50 ha. De 
teren în comuna Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC 
 

Investiţia este necesară având în vedere 
imperativul ameliorării calităţii factorilor de 
mediu şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Urzicuţa. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1099. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 51, Titlul 
VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, Art. 
02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 14, cu suma de 20 
000 lei necesară pentru susţinerea 
Programului de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin împădurirea a 101 ha. Teren în 
comuna Bistreţ judeţul Dolj. 
  
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC 
 

Investiţia este necesară având în vedere 
imperativul ameliorării calităţii factorilor de 
mediu şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Bistreţ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
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1100. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 05, 
Paragraf  02, Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, Cap. 
7001, Subcap. 05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice, cu suma de 1000000  lei 
necesară pentru amenajarea cursului pârâului 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 
 
 
 
Deputat: Deputat Ştefan Valeriu Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC 
 
 

Investiţia este necesară având în vedere 
importanţa elaborării unei strategii privind 
investiţiile necesare în domeniul 
gospodăririi apelor şi a realizării unui sistem 
hidrologic integrat la nivelul întregii ţări 
pentru prevenirea şi reducerea efectelor 
dezastrelor naturale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1101. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 3060 mii lei 
pentru comuna Botoroaga, judeţul Teleorman, 
în vederea realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare ape uzate menajere în satele 
Bortoroaga şi Valea Cireşului conform HG nr 
1517/10.12.2009 rivind stabilirea unor măsuri 
pt realizarea programelor multinaţionale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor" 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu,  
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 
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1102. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 3000 mii lei 
pentru comuna Buzescu, judeţul Teleorman, 
în vederea realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă şi canalizare " 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 

1103. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru comuna Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman, în vederea realizării obiectivului 
"alimentare cu apă şi canalizare, alimentare 
gaze " 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare:Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 

1104. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 16000 mii lei 
pentru comuna Conţeşti, judeţul Teleorman, 
în vederea realizării obiectivului "alimentare 
cu apă şi canalizare " 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 
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Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

1105. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6, Art. 02, alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
înfiinţare puncte de colectare ecologice, 
sistem de colectare a gunoaielor menajere in 
localitatea Mereni, 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 unei calităţi mai bune a 
vieţii locuitorilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

1106. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 350 mii lei pentru 
înfiinţare parc comunal in localitatea Mereni, 
judeţul Teleormani 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de viaţă 
pentru locuitorii din zonă 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzută 

1107. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
amenajare parc comunal în localitatea 

Asigurarea unor condiţii decente de viaţă 
pentru locuitorii din zonă 
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Rădoieşti 
 
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: Alocare din suma 
prevăzută 

1108. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 106 mii lei pentru parc 
comunal şi amenajare spaţii verzi în 
localitatea Vârtoapele 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de viaţă 
pentru locuitorii din zonă 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 

1109. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru comuna Năsturelu, judeţul Teleorman, 
în vederea realizării obiectivului "alimentare 
cu apă şi canalizare " 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor 
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1110. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 – Cod obiectiv  277 - 
“Acumularea Runcu, judeţul Maramureş” 

Se propune alocarea sumei totale de 62.000 
mii lei prin suplimentarea cu 57.000 mii lei a 
sumei de 5.000 mii lei prevăzută în Anexa 
3/23/29, Cod obiectiv  277, cap. 70.01.65 
"Cheltuieli aferente programelor cu finanţare 
rambursabilă ", pentru obiectivul de investiţii 
în continuare “Acumularea Runcu, judeţul 
Maramureş” 
 
 
 
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 
 

Scopul principal al acumularii Runcu este 
cel de asigurare a sursei de apă potabilă în 
zona oraşului Baia Mare. Pentru respectarea 
tehnologiei de realizare a acestui obiectiv de 
investitii, cât şi respectarea graficului de 
finanţare şi a angajamentelor încheiate între 
România şi BDCE, pentru anul 2010 este 
necesară alocarea sumei de 62.000 mii lei.  
Sursa de finanţare - alocare în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, la cap. 
70.01.65 "Cheltuieli aferente programelor 
cu finanţare rambursabilă ", pe fisa 
obiectivului de investiţii.  
 
Suma totala prevazută la cap. 70.01.65 
"Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă " din bugetul cash 
ramâne aceeasi. 

1111. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune alocarea sumei de 346.356 mii lei, 
prin suplimentarea cu 20.800 mii lei  a sumei 

Realizarea obiectivelor de investitii cu rol 
de combatere si prevenire a efectelor 
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Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  4 – “Cheltuieli de expertiză, 
proiectare şi execuţie privind consolidări, 
intervenţii calamităţi naturale” 
 
 

de 325.556 mii lei, prevăzută în  Anexa 
3/23/29, Cod obiectiv  4, cap. 70.01.65 
"Cheltuieli aferente programelor cu finanţare 
rambursabilă ", pentru obiective de investiţii 
cu rol  de prevenire şi înlăturare a efectelor 
produse de acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale 
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 
 

calamitatilor naturale, cât şi respectarea 
graficului de finanţare şi a angajamentelor 
încheiate între Romania Banca Mondială si 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 
 
Sursa de finanţare - alocare în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la cap. 
70.01.65 "Cheltuieli aferente programelor 
cu finanţare rambursabilă ", pe fişa 
categoriei de investiţii. 
Suma prevăzută la cap. 70.01.65 "Cheltuieli 
aferente programelor cu finanţare 
rambursabilă " din bugetul cash rămâne 
aceeaşi. 

1112. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  4 – “Cheltuieli de expertiză, 
proiectare şi execuţie privind consolidari, 
intervenţii calamităţi naturale 

Se propune realocarea sumei de 54.000 mii lei  
Anexa 3/23/29, Cod obiectiv  4, la cap. 83.01-
Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 – Alte transferuri, articol 
12 – Investiţii ale agenţilor economici cu 
capital de stat, de la cap.74.01- Protecţia 

Sursa de finanţare - redistribuire în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
Din valoarea totală de 87.655 prevăzuta la 
cap.74.01- Protecţia Mediului, titlul 55 –
Alte transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
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Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, articol 12 
– Investitii ale agenţilor economici cu capital 
de stat. 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 

agenţilor economici cu capital de stat, se 
redistribuie suma de 54.000 mii lei  la cap. 
83.01-Agricultură, Silvicultură, Piscicultură 
şi Vânătoare, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat. 

1113. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  850 – “Perimetre de 
ameliorare în fond funciar şi forestier în 
silvicultură” 
 

Se propune alocarea sumei totale de 15.000 
mii lei, prin suplimentarea cu 11.111 mii lei a 
sumei de 3.889 mii lei, prevăzută în  Anexa 
3/23/29, Cod obiectiv  850, la cap. 74.01 - 
Protecţia Mediului, titlul 70.01 – Cheltuieli de 
Capital, articol 71.01.01- Construcţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectivul de investiţii reprezintă  lucrări de 
împădurire a terenurilor degradate 
aparţinând consiliilor locale sau persoanelor 
fizice, lucrări contractate în intervalul 2006-
2008 şi care se derulează pe perioade de 3-7 
ani, în funcţie de condiţiile de degradare şi 
de compoziţia de împădurire adoptată. 
Aceste lucrări nu pot fi conservate (sunt 
organisme vii), lipsa finanţării putând duce 
la compromiterea întregii investiţii, 
plantaţia calamitându-se. 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
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Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 
 

Ministerului Mediului şi Pădurilor.  
Suma de 11 111 mii lei se adaugă la 
articolul 71.01.01- Construcţii, in fisa 
obiectivului de investiţii, astfel: 
- se diminuează cu suma de 6 623 mii lei 

articolul 71. 01. 03 Mobilier, aparatura 
birotica si alte active corporale; 

- se diminuează cu suma de 4 488 mii lei 
articolul 71. 03 Reparaţii capitale. 

Suma totala de 55 715 mii lei, prevăzută la 
cap. 74.01- Protecţia Mediului, titlul 70.01 – 
Cheltuieli de Capital, din bugetul cash 
rămâne aceeaşi.  

1114. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  2 – “Dotări independente” 
 

Se propune alocarea sumei totale de 9.196 mii 
lei,  prin diminuarea cu 6.623 mii lei a valorii 
de 15.819 mii lei, prezentată în Anexa 
3/23/29, cod obiectiv 2, la cap. 74.01- 
Protecţia Mediului, titlul 70.01 – Cheltuieli de 
Capital, articol 71.01.03 – “Mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale” 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 

Necesitatea dotării laboratoarelor cu 
aparatura necesară acreditării laboratoarelor 
Agenţiilor de Protecţia Mediului, 
echipamente şi instrumente pentru 
monitorizarea calităţii aerului, achizitie 
sistem de stingere automată a incendiilor, 
sistem de hidranţi. 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
Suma de 9 196 mii lei, prevazută la cap. 
74.01- Protecţia Mediului, titlul 70.01 – 
Cheltuieli de Capital, articol 71.01.03 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale – rezultă prin diminuarea cu    
6 623 mii lei de la cap. 74.01- Protecţia 
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UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 
 

Mediului, titlul 70.01 – Cheltuieli de 
Capital, a sumei de 15 819 mii lei, 
prevăzuta in fisa categoriei de investiţii.  
Suma de 55.715 mii lei, prevăzuta la cap. 
74.01- Protecţia Mediului, titlul 70.01 – 
Cheltuieli de Capital in bugetul cash rămâne 
aceeaşi.  

1115. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  2 – “Dotări independente” 
    

 Se propune realocarea sumei de 2.000 mii lei, 
prezentată în Anexa 3/23/29, cod obiectiv 2, 
la cap. 83.01-Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat. 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 
 

Sursa de finanţare - redistribuire în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
 
Din valoarea totala de 87.655 mii lei 
prevăzută la cap.74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 55 –Alte transferuri, articol 12 – 
Investiţii ale agenţilor economici cu capital 
de stat, se redistribuie suma de 2.000 mii lei  
la cap. 83.01-Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de stat, 
prevăzută în fişa categoriei de investiţii. 

1116. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune alocarea sumei de 518 mii lei, 
prin suplimentarea cu 68 mii lei  a sumei de 

Sunt necesare fonduri atât pentru 
implementarea “Sistemului Informaţional 
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Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  5 – “Alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor” 
     

450 mii lei, prevăzută în  Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv 5,  la cap. 74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 70.01 – Cheltuieli de Capital, articol 
71.01.30 – “Alte active fixe”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune alocarea sumei de 5.170 mii lei,  
prin diminuarea sumei de 9.726 mii lei cu 4 
556 mii lei, prevăzută în  Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv 5, la cap. 74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 70.01 – Cheltuieli de Capital, articol 
71.03. – “Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe”. 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 

de Mediu la nivel naţional”, cât şi pentru 
achiziţionarea de licenţe de softuri . 
In scopul asigurării funcţionalităţii clădirilor 
în care îşi Gărzii Naţionale de Mediu, 
trebuiesc executate lucrări de hidroizolaţii, 
modernizări şi extinderi sedii. 
Sursa de finanţare - redistribuire în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
 
 
Suma de 68 mii lei diminuează art. 71. 03 
Reparaţii capitale si suplimentează art. 71. 
01. 03 Mobilier, aparatură birotică si alte 
active corporale, din cadrul aceluiaşi 
capitol, pe fişa categoriei de investiţii.  
Suma de 4 556 mii lei diminuează art. 71. 
03 Reparaţii capitale.  
 
Suma de 77 715 mii lei, prevăzută la cap. . 
74.01- Protecţia Mediului, titlul 70.01 – 
Cheltuieli de Capital, rămâne aceeaşi.  
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Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 
 

1117. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29   
Cod obiectiv  847 – “Reconstrucţie 
ecologică pe terenuri degradate şi perdele 
forestiere” 
     

Se propune alocarea sumei de 29.090 mii lei  
la cap. 83.01-Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, prevăzută în 
Anexa 3/23/29, cod obiectiv 847 la cap.74.01 
- Protecţia Mediului, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat. 
 
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-

Obiectivul de investiţii reprezintă  lucrări de 
împădurire a terenurilor degradate 
aparţinând consiliilor locale sau persoanelor 
fizice, lucrări contractate în intervalul 2006-
2008 şi care se derulează pe perioade de 3-7 
ani, în funcţie de condiţiile de degradare şi 
de compoziţia de împădurire adoptată. 
Aceste lucrări nu pot fi conservate (sunt 
organisme vii), lipsa finanţării putând duce 
la compromiterea întregii investiţii, 
plantaţia calamitându-se. 
 
Sursa de finanţare – redistribuire în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
Din valoarea totală de 87.655 mii lei 
prevăzuta la cap.74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 55 –Alte transferuri, articol 12 – 
Investiţii ale agenţilor economici cu capital 
de stat, se redistribuire suma 29.090 mii lei 
la cap 83.01-Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de stat, pe 
fişa obiectivului de investiţii. 
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1118. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  3 – “ Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate şi alte studii” 
  
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei  la 
cap. 83.01-Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat prevăzută în 
Anexa 3/23/29, cod obiectiv 3, de la cap. 
74.01- Protecţia Mediului, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat.  
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 
 

Elaborarea documentaţiilor tehnico – 
economice , faza studiu de prefezabilitate, 
fezabilitate, etc., ce stau la baza aprobării 
conform legislaţiei în vigoare a obiectivelor 
de investiţii noi. 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
 
Din valoarea totala de 87.655 mii lei 
prevăzuta la cap.74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 55 –Alte transferuri, articol 12 – 
Investiţii ale agenţilor economici cu capital 
de stat, se redistribuie suma de 1.000 mii lei  
la cap. 83.01-Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de stat, pe 
fisa categoriei de investiţii. 

1119. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune introducerea capitolului 83.01 
Agricultură, silvicultura, piscicultura si 

Respectarea clasificaţiei bugetare 
funcţionale aprobată de Ministerul 
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Anexa 3/23/ 02    vânătoarea, subcapitolul 83. 01. 04 
Silvicultura cu suma de  124 896 mii lei, 
detaliată pe articole şi alineate în anexă.  
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 

Finanţelor. 
 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu suma de 
124 896 mii lei a  capitolului 74. 01 
Protecţia Mediului, subcapitol 74. 01. 03 
Reducerea si controlul poluării( detaliere pe 
articole si alineate in anexa ). 

1120. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02    

Se propune alocarea sumei de 8 000 mii lei la 
capitolul 74. 01 Protectia Mediului, titlul 20 
Bunuri şi servicii, articol 20. 10 Cercetare – 
dezvoltare.  
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 

Plata studiilor de cercetare – dezvoltare 
efectuate şi neachitate in anul 2009. 
 
 
 
Sursa de finanţare: redistribuirea în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului si Pădurilor. 



 
 

 

363 

Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 

1121. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02    

Se propune suplimentarea cap. 74. 01 
Protecţia Mediului, subcap. 74. 01. 03 
Reducerea si controlul poluării cu suma de  
2 000 mii lei, la articolul 20. 10 Cercetare – 
Dezvoltare.  
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 

Plata studiilor de cercetare – dezvoltare 
aferente activităţii de silvicultură realizate şi 
neachitate în anul 2009. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu suma de 2 
000 mii lei a capitolului 83. 01 Agricultura, 
silvicultura, piscicultura şi vânătoare, din 
cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.  

1122. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02  şi Anexa 3/23/ 06  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la Anexa 
3/23/02, Titlul I CHELTUIELI DE 
PERSONAL, din Bugetul alocat Ministerului 
Mediului şi Pădurilor prin redistribuire de la 
Capitolul de cheltuieli „Bunuri şi Servicii” cu  
suma de 2.900 mii lei, care se distribuie 
conform anexei la prezentul amendament. 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru realizarea menţinerii actualei 
capacitaţi instituţionale a sistemului naţional 
de protecţie a mediului , în scopul 
respectării angajamentelor asumate de 
România prin Tratatul de Aderare, la 
Capitolul 22 - Mediu . 
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Scopul solicitării este de a asigurara 
finanţarea numărului de 68 de posturi cu care 
se propune suplimentarea numărului maxim 
de posturi finanţate în anul 2010 prin 
bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
prevăzut în Anexa 3/23/06, Capitol 7401, 
rezultând numărul maxim de posturi finanţate 
de 4.630 şi fondul aferent salariilor de bază.  
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul parlamentar 
UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul parlamentar PD-
L 
 

 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din Bugetul alocat 
Ministerului Mediului şi Pădurilor prin 
redistribuire de la Capitolul de cheltuieli 
„Bunuri şi Servicii”, detaliat pe articole si 
alineate, astfel: 
20.01 Bunuri si servicii – 2 900 mii lei; 
20.01.01 Furnituri birou – 500 mii lei; 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica – 
1 000 mii lei; 
20.01.05 Carburanti, lubrefianti – 400 mii 
lei; 
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 
internet – 1 000 mii lei 

1123. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, Anexa nr. 
3/23, cu suma de 50.000 lei pentru 
decolmatarea Pârâului BALASAN, 
Municipiul Băileşti, Judeţul Dolj.  
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru decolmatarea pârâului BALASAN, 
pentru prevenirea producerii de dezastre 
naturale.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă al 
Guvernului  
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Autori:  Deputat Gelu VIŞAN - Grupul 
parlamentar PD-L 
 

1124. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02/ 5001/grupa 20/art.18 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 16.382 
mii lei pentru pentru întreţinerea cabalinelor  
din care  
- 11.382  mii lei pentru categoria Herghelia 
Naţională 
 - 5.000 mii lei pentru cai rasă sector privat 
 
 
Autori: 
Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL 

Din proiectele de bugete depuse la 
parlament în niciunul din proiectele 
bugetelor celor două ministere (MADR şi 
MMP) nu se regăsesc prevăzute sume 
pentru alocaţiile zilnice de la bugetul de stat 
pentru întreţinere cabalinelor din categoria 
Herghelia Naţională. / 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

1125. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa nr. 3 / 22 / 29  
COD OBIECTIV 2 
b. Dotari independente, la poziţia 
8301Agricultura, Silvicultura, Piscicultura 
si Vanatoare, 83015501 A. Transferuri 
interne, 8301550112 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 

Se propune suplimentarea cu suma de 2.300 
mii lei, sumă necesară pentru reîntregirea 
efectivului de cai de rasă din patrimoniul 
genetic naţional aflat în proprietatea publică a 
statului.  
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL  

Pentru asigurarea patrimoniului genetic 
naţional, cele mai bune exemplare cabaline 
din fiecare rasă care au susţinut probe de 
calificare vor fi promovate în categoria 
Herghelia Naţională, urmând a fi cumpărate 
şi/sau subvenţionate de stat/ 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

1126. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa nr. 3 / 23 / 02 /7400/85 

Se propune suplimentarea cu suma de  30 mii 
lei pentru recuperare subvenţii -  Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea 
Animalelor de Blană Tg. Mureş din cadrul 
RNP – Romsilva 

RNP – Romsilva nu a primit subvenţiile 
pentru întreţinerea celor 650 animale de 
blană din fondul genetic de la Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
suma prevăzută ca subvenţii de la bugetul 
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Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL  
 

de stat pentru 2009 / 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

1127. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  PROTECTIA 
MEDIULUI 
Anexa 3/23/28 COD OBIECTIV 850 
Perimetre de ameliorare in fond funciar si 
forestier in silvicultura 

Se propune suplimentarea cu suma de 30.000 
mii lei  pentru lucrări de reconstrucţie 
ecologică  
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL  
 

Împăduriri pe terenuri degradate,  
inapte folosinţelor agricole /Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

1128. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
7406 

Se propune suplimentarea cu suma de 73.000 
mii lei din credite externe pentru reabilitare 
467 km drumuri forestiere 81,48 km albie 
torenţială corectată 
 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL  
 

Pentru reabilitări şi construcţii de drumuri 
forestiere necesare accesibilizării masei 
lemnoase, precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea apărării 
drumurilor forestiere şi aşezămintelor 
sociale/Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

1129. MINISTERUL MEDIULUI ŞI Se propune suplimentarea cu suma de 52.000 Pentru reabilitări şi construcţii de drumuri 
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PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  PROTECTIA 
MEDIULUI 
74017101 Active fixe 

mii lei din alocaţii bugetare 162 km drumuri 
forestiere 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL  
 

forestiere necesare accesibilizării masei 
lemnoase, precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea apărării 
drumurilor forestiere şi aşezămintelor 
sociale/Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

1130. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 2.640 
mii lei reprezentând cofinanţarea proiectului 
privind monitorizarea pădurilor (FUTMON) 
ce se derulează în perioada 2009-2010 în 
cadrul programului LIFE+ al Comisiei 
Europene. 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL  

MAPDR s-a angajat faţă de Consiliul 
Europei odată cu lansarea  în competiţie a 
acestei acţiuni/Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

1131. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 23.500 
mii lei  pentru acordarea de compensaţii 
proprietarilor de păduri în arii naturale 
protejate 
 
 
 
 
Autori:  

Acordarea compensaţiilor este esenţială 
pentru reducerea conflictelor cu proprietarii 
de terenuri din arii protejate şi pentru 
menţinerea stării de conservare favorabilă a 
habitatelor/Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
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Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL 

1132. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 
mii lei necesari pentru îmbunătăţirea 
managementului ariilor naturale protejate  
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL 

Dotarea cu echipamente specifice, realizarea 
de studii de cercetare privind specii şi 
habitate din ariile naturale protejate, 
susţinerea de activităţi recurente de 
monitorizare a elementelor capitalului 
natural/Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

1133. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02/ capitol 5001 
Grupa 55 Art.01 Al.6 

Se propune suplimentarea cu suma de 3.000 
mii lei pentru decontarea serviciilor privind 
paza şi protecţia gratuită a pădurilor puse în 
posesie pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către proprietari 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul parlamentar 
PNL  

RNP-ROMSILVA asigură plata serviciilor 
privind paza şi protecţia gratuită a pădurilor 
puse în posesie pentru o perioadă de maxim 
180 de zile de la data predării către 
proprietari în conformitate cu Ordinului 
Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale nr. 454/06.07.2006/ 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului 

1134. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru comuna Dobreşti, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape uzate 
menajere în satul Fureşti, 85%" 
 
Autor: 
Deputat  Andrei Gerea, Grupul parlamentar 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor 
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PNL 
1135. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 4.564,264 mii 
lei pentru comuna Drăganu, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape uzate 
menajere, în localitatea Drăganu, 85% 
execuţie" 
 
 
Autor: 
Deputat  Andrei Gerea, Grupul parlamentar 
PNL  

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 

1136. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art.02/alin.14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor   

Se propune alocarea sumei de 42 mii lei 
pentru „Studii de fezabilitate şi proiectare 
modernizare parc comunal”, comuna 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
 
Autor: 
Senator Varujan Vosganian, 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. 
 

1137. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art.02/alin.14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor   

Se propune alocarea sumei de 65 mii lei 
pentru „Lucrări privind defrişarea de copaci 
în parcul comunal”, comuna Dumbrăveni, 
jud. Suceava 
 
 
Autor: 
Senator Varujan Vosganian, Grupurile 
parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări pentru amenajarea şi modernizarea 
parcului comunal .  
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1138. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitarea şi înfiinţare spaţii verzi, comuna 
Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău din cadrul 
programului spaţii verzi = 500.300 lei 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul parlamentar 
PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare şi 
înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 

1139. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Amenajare peisagistică a centrului civic, 
comuna Glodeanu Sărat Judeţ Buzău = 
300.000 lei 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul parlamentar 
PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare şi 
înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
  
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 

1140. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitare parc comunal în suprafaţă de 7400 
mp., comuna Padina, Judeţ Buzău = 450.000 
lei 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul parlamentar 
PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare şi 
înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 

1141. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Înfiinţare spaţii verzi, oraş Pogoanele, Judeţ 
Buzău = 100.000 lei 
 
 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul parlamentar 
PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare şi 
înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 

1142. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Reabilitare şi înfiinţare spaţii verzi, în 
suprafaţă de 2 ha, comuna Ruşeţu, Judeţ 

Realizarea lucrarilor de reabilitare şi 
înfiinţare a spaţiilor verzi  
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Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51  
transferuri 

Buzău = 1.000.000 lei 
 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul parlamentar 
PSD + PC 

 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor 

1143. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
  

Continuarea finanţării proiectului „Reabilitare 
şi reţele de distribuţie a apei potabile, Etapa a-
II-a  şi extindere reţele de canalizare în oraşul 
Zărneşti, Judeţul Braşov  
Convenţie în derulare 
Suma necesară : 2.161 mii lei  
 
 
Autor: 
Senator Titus Corlăţean, Grupul parlamentar 
PSD + PC 

Continuarea proiectului de reabilitare şi 
extindere a reţelei de canalizare în oraşul 
Zărneşti este necesară, la acest moment 
lucrările fiind oprite din cauza lipsei 
finanţării.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global aprobat 
pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor   

1144. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Amenajarea unui parc de distracţie şi 
agrement, comuna Podu Turcului, jud. Bacău 
Valoare: 700 mii lei  
 
 
 
Autor: Senator Elena Mitrea, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Este necesara amenajarea acestui parc 
pentru copiii şi bătrânii comunităţii care nu 
au unde sa-si petreacă timpul liber în mod 
civilizat  în aer liber.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă la Dispozitia Guvernului  

1145. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Amenajare spaţii verzi şi parcare între blocuri, 
com. Podu Turcului, Jud. Bacău  
 
Valoare: 1000 mii lei  
 

Inexistenţa locurilor de parcare şi spatii 
inadecvate intre blocuri.  
 
 
 



 
 

 

372 

Autor: Senator Elena Mitrea, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă la Dispozitia Guvernului 

1146. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Amenajarea unui parc de joaca pentru copii 
pe amplasamentul fostei gradini zoologice 
dezafectate. Oras Buhusi, Judeţ Bacău.  
 
Valoare: 500 mii lei  
 
Autor: Senator Elena Mitrea, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii, zona 
fiind imprejmuită, ferita de traficul stradal.  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Mediului  

1147. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 1.998.400 lei pentru 
proiectul “Sistem de încălzire, preparare apă 
caldă menajeră cu pompe de căldură folosind 
ca energie primară, energie regenerabilă 
extrasă din sol prin intermediul apei freatice şi 
panouri solare termice la clădirea şi sala de 
sport a Grupului Şcolar Industrial Minier 
Lupeni şi Şcoala Generală Nr. 2 + Sala de 
Sport din Municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara”. 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC  

Proiectul este depus la Administraţia 
Fondului de Mediu, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 499.600 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
2.498.000 lei. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1148. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei pentru 
proiectul „Construire parc zona monument 
Lupeni 29” B-ul. T. Vladimirescu, municipiul 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 

Proiectul este depus la Administraţia 
Fondului de Mediu, contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 519.244,66 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
2.019.244,66 lei. 
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Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

1149. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 12.894.764 lei pentru 
proiectul Alimentarea cu apă şi canalizarea 
apelor menajere şi epurarea acestora pentru 
localităţile Bărăştii Haţegului, Săcel, Sînpetru, 
Vadu, comuna Sîntămăria-Orlea, judeţul 
Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest proiect a fost depus în anul 2002 
pentru finanţare prin programul SAPARD 
fiind considerat eligibil dar datorită 
epuizării fondurilor nu a intrat la finanţare. 
A fost depus şi aprobat prin H.G. nr. 
536/2006 fără componenta „Canalizarea şi 
epurarea apelor menajere” dar nu a fost 
finanţată investiţia. 
După adăugarea  componentei de canalizare 
şi epurare a apelor menajere a fost depus 
prin adresa nr. 3494 din 01.11.2007 pentru 
includerea acestuia pe programe de mediu 
dar nu a fost încă finanţat nici de către 
Ministerul Mediului şi nici din alte surse. 
Menţionăm utilitatea şi necesitatea absolută 
a acestei investiţii, mai ales că în satele 
Bărăştii Haţegului, Săcel, Sînpetru şi Vadu, 
din comuna Sîntămăria-Orlea locuiesc 
1.138 locuitori, zona caracterizându-se 
printr-o mare încărcătură de nitriţi, nitraţi şi 
substanţe organice în apele fântânilor, 
situaţie accentuată ca urmare a inundaţiilor 
din anul 1999, lucru atestat atât de analizele 
de laborator cât şi de Lista zonelor 
vulnerabile la nitraţi. De asemenea, datorită 
modificărilor produse în pânza freatică ca 
urmare a lucrarilor de amenajări 
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Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 

hidrotehnice din zonă, în perioadele 
caracterizate prin temperaturi ridicate apare 
fenomenul de secare a fântânilor. Lipsa unui 
sistem de canalizare ridică probleme de 
sănătate deosebite şi duce la degradarea 
continuă şi accelerată a mediului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

1150. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 263.000 lei pentru 
proiectul Regularizare Valea Mare din satul 
Bărăştii Haţegului, Pârâul Bodiceasa din satul 
Săcel şi Valea lui Pârvu din satul Ciopeia, 
comuna Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 
 

Ca urmare a viiturilor şi revărsărilor  
torenţilor din anii 2005 şi 2006, Valea 
Mare, Pârâul Bodiceasa şi Valea lui Pârvu 
au afectat grav locuinţe şi terenuri agricole. 
Ca urmare fiind necesare lucrări de refacere 
şi regularizare, acestea au fost demarate şi 
executate în proporţie de 54%; pentru 
finalizarea acestor lucrări este urgent nevoie 
de suma de 263.000 sumă pe care bugetul 
local nu o poate acoperi. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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1151. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 1.200.000 lei pentru 
regularizare Canalul Morii, municipiul 
Orăştie, judeţui Hunedoara. 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 
 

Această lucrare necesită fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

1152. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 4.077.291 lei pentru 
“Alimentare cu apa si canalizare menajera, 
oras Geoagiu, sat Bozes, judetul Hunedoara”. 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 
 

Lipsa unui sistem de canalizare ridică 
probleme de sănătate deosebite şi duce la 
degradarea continuă şi accelerată a 
mediului. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 

1153. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 412.629 lei pentru 
amenajarea unui parc nou in localitatea 
Paclisa, comuna Toteşti, jud. Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 
 

Cresterea calitatii vietii oamenilor pe plan 
ecologic ambiental si social este necesar 
amenajarea unui parc în localitatea Paclisa. 
 
Dosarul cererii de finantare a fost depus la 
Ministerul Mediului  cu nr. de inregistrare  
49291/06.10.2009. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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1154. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 7.616.000 lei pentru 
alimentare cu apa  a satelor  Hasdau, Dabica, 
Topliţa, valari, Goles, Dealu Mic  comuna 
Topliţa  jud. Hunedoara. 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 

Pentru imbunatatirea calitatii vietii 
comunitatii locale. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1155. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 6.000.000 lei pentru 
canalizare menajera si pluviala in satele 
Bosorod si Chitid, comuna Bosorod, judetul 
Hunedoara. 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 
 

Realizarea acestui proiect ar elimina o parte 
din problemele de mediu şi ar aduce un 
confort pentru locuitorii acestor sate. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1156. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 500.000 lei  pentru 
amenajarea Parcului Băcia, comuna Băcia, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 

Proiect depus in 2007 şi 2008. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1157. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la Anexa 
3/23/01, Titlul 51, Art. 02. – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, Transferuri 
de capital, din Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului cu  suma de 300.000 
mii lei pentru implementarea programelor 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru realizarea obiectivelor de investiţii în 
infrastructura de mediu finanţate în cadrul 
programelor multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, aflate în curs de 
implementare cât şi pentru cele care 
urmează a fi finanţate, în scopul respectării 



 
 

 

377 

multianuale prioritare de mediu şi gospodărire 
a apelor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula, Grupul 
parlamentar PDS+PC 
 

angajamentelor asumate de România prin 
Tratatul de Aderare, la Capitolul 22 - 
Mediu, a protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii 
mediului şi a standardelor de viaţă în 
România, precum şi reducerea decalajului 
existent între UE şi România cu privire la 
infrastructura de mediu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1158. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Cap.5001 gr.51 art.02 alin 14 pg3 
 

Amenajări spaţii verzi în comuna Gâdinţi, 
judeţul Neamţ 
Suma 400.000 lei  
 
Autor: Senator Ioan Chelaru, Grupul 
parlamentar PDS+PC 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
 
Sursa financiară: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 


		2010-02-17T12:22:09+0200
	Roxana I. Feraru




