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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
 
     CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                SENAT 
Comisia pentru industrii si servicii                 Comisia economică, industrii şi servicii 
           Bucureşti, 06.01.2010                                              Bucureşti, 06.01.2010 
                Nr.23/437/2009                                                           Nr.XX/    /2009 
 
 
 
 

 
AVIZ    COMUN 

asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii a 
Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2010, trimis cu adresa nr.P.L.x 721 din 29 decembrie 2010, respectiv  
L   /2009. 
  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din 6 ianuarie 2010. 
  Cele două comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2010 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Transporturilor şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
  La lucrările Comisiilor reunite au participat, in calitate de invitaţi, 
reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: 

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: domnul ministru Radu 
Berceanu; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: doamna ministru 
Elena Gabriela Udrea; 

- Ministerul Finanţelor Publice. 
La această iniţiativă legislativă s-au depus amendamente de către 

deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Alianţei „PSD+PC”, 
PD-L şi PNL. 
  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2010 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget 
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ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului au fost avizate favorabil cu amendamente admise 
redate în Anexa 1şi amendamente respinse redate în Anexa 2. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor 
art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
 
 

                
              PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 
 
        Deputat Iulian Iancu                                 Senator Varujan Vosganian                 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 



 3

Anexa 1 
 

A M E N D A M E N T E   A D M I S E 
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor,apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

0 1 2 3 
1  

 
 
         __________________ 

Se propune introducerea unui articol nou în 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 cu 
următorul conţinut: 
„Art.nou  În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii din suma de 
20286 mii lei prevăzută la titlul „Active 
nefinanciare” suma de 11.724 mii lei este 
utilizată pentru dotarea Şcolii Superioare de 
Aviaţie Civilă, cu echipamente aeronautice” 
 
Iniţiator: Mircea Nicu Toader - 
Deputat PD-L  

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă este 
instituţie publică în subordinea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii care asigură 
pregătirea continuă a personalului aeronautic 
civil, navigant şi nenavigant. 
Având în vedere faptul că parcul de aeronave 
existent a acumulat cu mult peste numărul de ore 
de zbor care să permită ut6ilizarea acestora în 
condiţii depline de siguranţă în zbor este necesat 
achiziţionarea prin intermediul procedurilor 
legale în domeniu a 4 aeronave conform 
standardelor internaţionale de instruire necesare 
desfăşurării activităţii de prgătire practică în 
condiţii de deplină siguranţă. 
 

 Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea cu 60.000 mii lei a 
fondurilor pentru reabilitarea DN12A Comăneşti-
Ghimeş 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 
 

Necesitatea fluidizării traficului pe DN 12A, 
jud.Bacău 
 
Sursă de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
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0 1 2 3 
1 Anexa 3/24/02 Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se înlocuieşte obiectivul de investiţii “Dezvoltarea 
capacităţii feroviare în Port Constanţa Sud, etapa 
I” cu obiectivul de investiţii “Dispozitiv linii 
ferate industriale în zona poarta 10 Port 
Constanţa”. 
 
Iniţiazor: Banias Mircea – Senator PDL 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului deoarece 
primul obiectiv e finalizat. Nu implică 
suplimentarea bugetului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
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                ANEXA 2 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
 

Nr. 
crt. 

 Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

0 1 2 3 4 
1 CAPITOLUL II  

Responsabilitati in aplicarea 
prezentei legi 

Art nou “Se interzice ordonatorilor 
principali de credite sa efectueze 
cheltuieli pentru reclama si publicitate 
din alte capitole bugetare decat cele cu 
aceasta destinatie”. 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  PSD+PC 
 

Prin aceasta propunere se 
garanteaza faptul ca  cheltuielile 
pentru reclama si publicitate se 
vor efectua in limitele sumelor 
alocate cu aceeasta destinatie si nu 
se vor efectua cheltuieli de la alte 
capitole care nu au fost expres 
precizate. 
 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât să 
fie transmis comisiilor reunite 
de buget. 

2 CAPITOLUL II  
Responsabilitati in aplicarea 
prezentei legi 

Art nou “In termen de 30 de zile de la 
publicarea in Monitorul Oficial a 
prezentei legi, Guvernul Romaniei va 
prezenta Parlamentului un proiect de 
lege de completare a legii bugetului de 
stat, prin care sa se prevada explicit 
modul de defalcare al fondurilor 
prevazute la ordonatorii de credite pe 
judete si obiective.” 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  PSD+PC 
 

Prin mentinerea actualelor 
formulari care dau dreptul 
ordonatorului de credite sa 
dispuna de banul public dupa 
bunul plac, Parlamentul este 
transformat intr-un organism 
consultativ al ordonatorilor de 
credite. 
Totodata prin aceasta propunere 
de articol nou se reda dreptul 
Parlamentului de a aproba prin 
legea bugetului de stat cheltuirea 
banului public. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât să 
fie transmis comisiilor reunite 
de buget. 
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0 1 2 3 4 
3 ART 16 (5) “Prin derogare de la 

prevederile Legii nr.500/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, se autorizează 
Ministerul Finanţelor Publice să 
efectueze, pe parcursul întregului 
an, cu încadrarea în nivelul total al 
fondurilor de la bugetul de stat 
aprobate la titlul „Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare” 
redistribuiri de credite de 
angajament §i virări de credite 
bugetare între ordonatorii 
principali de credite ai bugetului 
de stat, în funcţie de stadiul 
implementarii, la nivelul fiecărui 
ordonator de credite, a proiectelor 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare.” 
 

     
            Se elimina 
 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

Prin aceasta formulare 
Parlamentul este transformat intr-
un organism consultativ al 
ordonatorilor de credite care in 
cîrdaşie cu Ministerul Finantelor 
Publice, vor cheltui resursele 
bugetului dupa bunul plac. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

4 Art 16 (6) “Virările de credite 
bugetare prevăzute la alin.(3) se 
pot efectua şi de la capitolele care 
au fost majorate din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi din Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, cu excepţia sumelor 
alocate din aceste fonduri.” 
 

 
            Se elimina 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

Prin aceasta prevedere se incalca 
art 47 alin 8 din Legea 500/2002 
privind finantele publice iar 
Parlamentul este transformat intr-
un organism consultativ al 
Guvernului. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

5       Art 16 (7) “În condiţiile Legii 
nr.500/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

 
           Se elimina 
 

Prin aceasta formulare 
Parlamentul este transformat intr-
un organism consultativ al 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
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0 1 2 3 4 
autorizează ordonatorii principali 
de credite care identifica, pe 
parcursul exerciţiului bugetar 
anual, proiecte noi finanţabile din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi care nu au în 
bugetul propriu titlul „Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare” sau 
articolul corespunzător, să 
introducă titlul şi articolul 
respectiv, cu avizul de principiu al 
autorităţii de 
management/gestiune   
a 
programului/instrumentului/facilit
ăţii asupra eligibilitatii 
activităţilor din cadrul proiectelor 
propuse la finanţare.” 
 

Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

Guvernului si pentru a rezolva 
aceasta situatie se impune ca 
Guvernul sa initieze un nou 
proiect de lege pentru rectificarea 
bugetului de stat, astfel incat sa se 
respecte prevederile art 138 din 
Constitutiei cu privire la 
procedura aprobarii bugetului de 
stat.  
De asemenea, prin legea bugetului 
de stat care este o lege ordinara nu 
se poate modifica Legea 500/2002 
privind finantele publice care are 
caracter organic. 

reunite de buget. 

6 Art 20 (8) “Prin derogare de la 
prevederile Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se autorizează 
Ministerul Finanţelor Publice să 
efectueze suplimentări de credite 
bugetare la poziţia bugetară 
„Fondul Naţional de Preaderare” 
prin virarea de credite bugetare de 
la alte capitole de cheltuieli sau de 
la alte titluri, articole şi alineate 
de cheltuieli din cadrul aceluiaşi 
capitol de cheltuieli, în funcţie de 
stadiul   implementării  
proiectelor   derulate   în   cadrul  
programelor   cu   finanţare 

 
 
 
           Se elimina 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

Prin aceasta formulare 
Parlamentul este transformat intr-
un organism consultativ al 
Guvernului si pentru a rezolva 
aceasta situatie se impune ca 
Guvernul sa initieze un nou 
proiect de lege pentru rectificarea 
bugetului de stat, astfel incat sa se 
respecte prevederile art 138 din 
Constitutiei cu privire la 
procedura aprobarii bugetului de 
stat.  
De asemenea, prin legea bugetului 
de stat care este o lege ordinara nu 
se poate modifica Legea 500/2002 
privind finantele publice care are 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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0 1 2 3 4 
nerambursabilă de preaderare.” caracter organic. 

 
7 Art.21. “Se autorizează 

Ministerul Finanţelor Publice, la 
propunerea ordonatorilor 
principali de credite, să introducă 
modificări ale indicatorilor 
tehnico- economici în fi§ele de 
investiţii aferente obiectivelor de 
investiţii prevăzute în anexele la 
bugetele acestora, în condiţiile 
încadrării în prevederile bugetare 
aprobate pe anul 2010.” 
 

 
            Se elimina 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

Prin aceasta formulare 
Parlamentul este transformat intr-
un organism consultativ al 
Guvernului. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

8 Art.22. (1)” În termen de 10 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ordonatorii 
principali de credite vor aproba 
detalierea pe programe/proiecte 
cu finanţare din fonduri externe 
rambursabile §i nerambursabile, 
după caz, sumele aprobate cu 
această destinaţie, cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice.” 
 

 
 
         Se elimina 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

Se impune ca anexele la bugetul 
de stat sa cuprinda in detaliu toate 
proiectele si programele finantate 
din fonduri publice interne sau 
externe. 
Totodata, prin acceptarea 
propunerii de articol nou prin care 
se stabileste ca “In termen de 30 
de zile de la publicarea in 
Monitorul Oficial a prezentei legi, 
Guvernul Romaniei va prezenta 
Parlamentului un proiect de lege 
de completare a legii bugetului de 
stat, prin care sa se prevada 
explicit modul de defalcare al 
fondurilor prevazute la ordonatorii 
de credite pe judete si obiective.”, 
se rezolva problema detalierilor 
pe programe/proiecte cu finantare 
din fonduri externe rambursabile 
si nerambursabile, dupa caz. 
 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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0 1 2 3 4 
9 Art.22. (2)“În termenul prevăzut 

la alin.(1) se autorizează 
ordonatorii principali de credite să 
aprobe bugetul pe programe cu 
avizul Ministerului Finanţelor 
Publice. Creditele de angajament 
cuprinse în programe se stabilesc 
la nivelul creditelor bugetare 
aprobate, cu excepţia celor 
prevăzute în programele de 
investiţii publice anexe la 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite.” 

 
         Se elimina 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

Se impune ca anexele la bugetul 
de stat sa cuprinda in detaliu toate 
proiectele si programele finantate 
din fonduri publice interne sau 
externe. 
Totodata, prin acceptarea 
propunerii de articol nou prin care 
se stabileste ca “In termen de 30 
de zile de la publicarea in 
Monitorul Oficial a prezentei legi, 
Guvernul Romaniei va prezenta 
Parlamentului un proiect de lege 
de completare a legii bugetului de 
stat, prin care sa se prevada 
explicit modul de defalcare al 
fondurilor prevazute la ordonatorii 
de credite pe judete si obiective.”, 
se rezolva problema aprobarii 
bugetului pe programe. 
 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

10    Art.22. (3)“Se autorizează 
ordonatorii principali de credite să 
detalieze în structură, pe funcţii, 
numărul maxim de posturi finanţat 
în anul 2010 şi fondul aferent 
salariilor de bază, în termen de 30 
de zile de la publicarea prezentei 
legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice.” 
 

 
         Se elimina 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

Aceasta propunere nu se justifica 
intrucat aceasta problema poate fi 
reglementata de fiecare ordonator 
de credite in limita bugetului 
aprobat. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

11 Art. 22. (4) “În termenul prevăzut 
la alin.(1) se autorizează 
ordonatorii principali de credite să 
detalieze Sinteza bugetelor 
instituţiilor publice finanţate 

 
          Se elimina 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  

Nu se justifica aceasta propunere 
intrucat este o problema care tine 
de competenta ordonatorilor 
principali de credite. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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0 1 2 3 4 
parţial din venituri proprii pe 
bugetele instituţiilor 
subordonate.” 

Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

12 Art.25. “ Pentru anul 2010, la 
operatorii economici cu capital 
sau patrimoniu majoritar/integral 
de stat sau local şi filialele 
acestora, care în anul 2009 au 
înregistrat profit, nivelul 
cheltuielilor cu personalul nu va 
depasi nivelul anului precedent 
actualizat cu indicele de inflaţie, 
cu respectarea condiţiilor 
reglementate prin prevederile 
Ordonanţei de urgenta a 
Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.203/2009, iar la cei care au 
inregistrat pierderi cheltuielile cu 
personalul nu vor depăşi nivelul 
anului precedent.” 
 

 
          Se elimina 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  
Dumitru Chiriţă – Deputat 
PSD+PC 
Constantin Niţă – Deputat  
PSD+PC 
 

Aceasta propunere incalca dreptul 
la negociere colectiva intre 
angajatori si organizatiile 
sindicale, drept garantat de 
Constituie in art 41 alin 5. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

13 Legea bugetului de stat pe anul 
2010. 
Art 25. “Pentru anul 2010, la 
operatorii economici cu capital 
sau  patrimoniu 
majoritar/integral de stat sau 
local şi filialele acestora, care în 
anul 2009 au înregistrat profit, 
nivelul cheltuielilor cu 

La Art. 25 din Legea Bugetului 
de stat pe anul 2010 se adauga 
un nou alineat (2), dupa cum 
urmeaza: 
 
(2)„La unitatile la care in anul 
2010, numarul mediu de 
personal creste fata de anul 
2009 va fi fundamentat pe baza 

Se propune sustinerea 
amendamentului, avand in vedere 
necesarul de dezvoltare in 
sistemul energetic din punct de 
vedere al securitatii sistemului 
energetic national si al punerii de  
urgenta in aplicare a programelor 
de investitii pentru anul 2010. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 



 11

0 1 2 3 4 
personalul nu va depăşi nivelul 
anului precedent actualizat cu 
indicele de inflaţie, cu 
respectarea condiţiilor 
reglementate prin prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori 
economici, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.203/2009, iar la cei 
care au inregistrat pierderi 
cheltuielile cu personalul nu vor 
depăşi nivelul anului precedent.” 
 

castigului mediu brut lunar 
realizat in 2009, indicele de 
inflatie si a numarului de 
personal prevazut in buget 
pentru 2010, cu respectarea 
conditiilor reglementate prin 
prevederile OUG 79/2008 
privind masuri economico-
financiare la nivelul unor 
operatori economici, aprobata 
cu modificari si completari prin 
Legea 203/2009” 
 
Iniţiator: Roman Gheorghe - 
Deputat PD-L  
 

14 Legea Bugetului de stat pentru 
anul 2010 / Capitolul III – 
Dispoziţii finale 
Art.25. – Pentru anul 2010, la 
operatorii economici cu capital 
sau patrimoniu majoritar/integral 
de stat sau local si filialele 
acestora, care în anul 2009 au 
înregistrat profit, nivelul 
cheltuielilor cu personalul nu va 
depăşi nivelul anului precedent 
actualizat cu indicele de inflaţie, 
cu respectarea condiţiilor 
reglementate prin prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind 
masuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 

La Art.25., după alineatul 1, se 
va introduce alineatul (2), care 
va avea următorul cuprins: 
 
2) La unităţile care în anul 2009 
au înregistrat profit şi la care în 
anul 2010 numărul mediu de 
personal creşte faţă de anul 2009, 
fondul de salarii pentru anul 2010 
va fi fundamentat pe baza 
câştigului mediu brut lunar 
realizat în anul 2009, indicele de 
inflaţie şi a numărului de personal 
prevăzut în buget pentru anul 
2010, cu respectarea condiţiilor 
reglementate prin prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2008, privind 
măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, 

Având în vedere necesarul de 
dezvoltare în sistemul energetic, 
din punct de vedere al securităţii 
sistemului energetic naţional şi al 
punerii de urgenţă în aplicare a 
programelor de investiţii pentru 
anul 2010, propunem introducerea 
alin 2) la art. 25 din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2010, 
alin 1) rămânând neschimbat. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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0 1 2 3 4 
nr.203/2009, iar la cei care au 
înregistrat pierderi cheltuielile cu 
personalul nu vor depăşi nivelul 
anului precedent. 
 

aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
203/2009. 
 
Iniţiator: Mircea Nicu Toader - 
Deputat PD-L  
 

15 Anexa nr.4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la 
consiliile judetene 
 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul 
Maramures cu suma de 1.000 
mii lei pentru efectuarea 
lucrarilor de modernizare a 
Aeroportului International Baia 
Mare 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Din iulie 2008, prin HG este 
declarat aeroport international, in 
relatie cu Viena, iar fata de 4.000 
calatori in anul 2004, in anul 
2008, numarul acestora se ridica 
la 27.000. Exista studiul de 
fezabilitate. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

16 Anexa nr.4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la 
consiliile judetene 
 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune alocarea sumei de 
2.500 mii lei pentru executarea 
infrastructurii rutiere la investitia 
Fabrica de componente 
aeronautice din comuna 
Dumbravita, judetul Maramures. 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Este o investitie straina (SUA) 
intr-un stadiu avansat de executie, 
dar fara drum de acces. La 
punerea in functiune asigura 500 
locuri de munca. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

17 Anexa nr.4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea cu 
suma de 29.019 mii lei pentru 
investitia Partie olimpica Borsa 

Orasul Borsa a fost un oras 
minier, singura sansa pentru 
redresarea economica este 
dezvoltarea tursimului in zona. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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consiliile judetene si telegondola. 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

18 Anexa nr. 4 
Sume defalcate din TVA pentru 
finananţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2010 
………….. 
Judeţul Bacau:  
69.774 mii lei 
             ………… 

Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2010 

……………… 
Judeţul Bacău  84.004 mii lei 
 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -
PSD 
Senator:Elena Mitrea 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
Susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului 27.800 mii 
lei. 
Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
- 18 centre de asistenţă socială 
pentru protecţia copilului 
- 1.307 asistaţi 
- 1.169 salariaţi 
- alocaţia zilnică de hrană 8.3 lei/ 
zi 
- limite valorice pentru cheltuieli 
pentru cazarmament, echipament, 
şi alte materiale 578 lei/an/copil 
 - reparatii capitale imobile si 
dotari cu apararate tehnice 
specifice pentru activitatea de 
asistenta sociala 
 - plata furnizorilor restanti la 
utilitati si alimente 
- costul mediu lunar de intretinere 
in centrele rezidentiale pentru 
persoane cu handicap conform 
Ordin 467/2009; 
Centre de ingrijire şi asistenţă 
socială pentru persoane cu 
handicap 21.000 mii lei. 
 Sumele sunt fundamentate in 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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baza urmatorilor indicatori: 
-11 centre de asistenţă socială 
- 912 asistaţi 
- 873 salariaţi 
- alocaţia de hrană 8,3 lei/ zi 
- dotare cu echipament, obiecte de 
inventar 
- centrale termice proprii 
- reparaţii clădiri 
- cheltuieli suplimentare necesare 
pentru restructurarea centrelor de 
ingrijire şi asistenţă socială. 
Direcţia Judeţeană de evidenţa 
a persoanelor 950 mii lei 
- asigurare salarii pentru 27 
salariaţi 
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
- dotare cu tehnica de calcul 
Produse lactate şi panificaţie 
16.442 mii lei 
- numar elevi si preşcolari 81.222 
- preţ mediu/pachet produs lapte şi 
corn 1.17 lei 
-miere de albine pentru 
preşcolari şi cl.I - IV 3.512 mii 
lei 
- nr.de elevi clasele  I-IV şi 
preşcolari –  
48.858 
Invaţământ special 8.100 mii lei 
- 670 copii 
- 220 salariaţi 
- alocaţia de hrană 7 lei/ zi 
- dotare cu tehnica de calcul si 
reparatii capitale imobile 
Contribuţii personal neclerical 
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4.200 mii lei 
- 456 posturi 
- 369 unitaţi de cult 
- este necesară suplimentarea 
numărului de posturi cu cel puţin 
250, date fiind veniturile proprii 
reduse din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale  
Camere agricole judetene 2.000 
mii lei 
- asigurare salarii  
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
 

19 Anexa 5 
 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, pe anul 2010 
 

Se majorează suma alocată 
judeţului Ialomiţa cu suma de 
4.000 mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Reabilitare sistem 
distribuţie apă municipiul 
Slobozia” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 
 
 

Investiţia este necesară şi extrem 
de urgentă. 
Municipiul Slobozia este cea mai 
mare localitate din judeţul 
Ialomiţa (peste 50.000 locuitori) şi 
este reşedinţa judeţului Ialomiţa. 
Reţeaua de alimentare cu apă este 
veche, iar conductele de fier 
îmbătrânite deteriorează grav 
calitatea apei pentru populaţie 
prin aportul ridicat de fier în apă. 
 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

20 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 
 

Se majorează suma alocată 
judeţului Ialomiţa cu suma de 400 
mii lei destinată obiectivului 
„Construire sediu administrativ 
primăria Ograda”, din Comuna 
Ograda, jud. Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Sediul actual este vechi şi 
impropriu desfăşurării activităţii 
Primăriei şi Consiliului Local 
Ograda. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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21 Anexa 6 Suplimentarea sumei prevăzute la 

poziţia 28 jud. Mureş cu suma de 
4.000 mii lei 
 
Iniţiator: Corneliu Grosu Senator 
PSD 
 

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. 
 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

22 Anexa 6, Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
art.4 , lit. C, din Legea Bugetului 
pe anul 2009 
(HG 577/1997) 
 
 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Maramureş cu  suma de 16.574 
mii lei, pentru următoarele 
obiective: 
- DC 28A Şişeşti - 800 mii 
lei 
- DC 79 Groşi -105,5 mii lei 
- DC 61, 62, 63 Valea 
Cioarului – 5.000 mii lei  
- DC 31, 43, 45 Copalnic 
Mănăştur – 2.722 mii lei  
- DC 32 Cerneşti- 4497 mii 
lei 
- DC 46 Coaş -741 mii lei 
- DC 76 Remetea-Cioaru -
1.904 mii lei 
- DC 59 Boiu Mare – 653 
mii lei 
- DC 91A Sălsig – 150 mii 
lei 
- Drum industrial Fabrica 

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: 
Alocare din suma prevazuta 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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de componente  
Dumbrăviţa-3000 mii lei 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

23 Anexa 6, Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
art.4 , lit. C, din Legea Bugetului 
pe anul 2009 
(HG 577/1997) 
 
 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Maramureş cu  suma de 16.635 
mii lei, pentru finantarea 
finalizarii proiectelor de 
alimentare cu apa si reabilitare a 
a retelelor de alimentare cu apa 
in localitatile Petrova, Ardusat, 
Selsig, remetea Cioarului, 
Cernesti, Boiu Mare, Rona de 
Jos.  
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

In prezent este demarata 
procedura de refacere a studiului 
de fezabilitate. Pentru asigurarea 
unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  
sunt necesare introducerea 
sistemului de canalizare de care 
vor beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

24 Anexa 6 
SUME defalcate din tax ape 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează suma alocată 
judeţului Ialomiţa de la 6.840 lei 
la 9.000 lei. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 
 
 
 
 
 

Motivaţie: Este necesară 
reabilitarea urgentă a drumurilor 
din judeţul Ialomiţa, care este 
defavorizat în comparaţie cu 
judeţe de dimensiuni similare. 
  
Sursă de finanţare: 
Suma se alocă din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată. 
 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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25 Anexa nr. 6 

Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene si comunale 
pentru anul 2010 
…………………. 
Judeţul Bacău 17.079 mii lei 
 
 

Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene si comunale 
pentru anul 2010 
…………………. 
Judeţul Bacău  103.744 mii lei 
 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -
PSD 
Senator:Elena Mitrea-PSD 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  dezvoltarea infrastructurii 
rutiere prin realizarea unor 
obiective pentru care au fost 
deja intocmite proiecte tehnice 
de executie, respectiv: 

1.Reabilitare DJ 117, Moineşti-
Zemeţ-Bolătău, km.37+850-
55+400 – buget 9.431.422,35 euro 
cu TVA; 

2.Reabilitare şi modernizare DJ 
119, Dumbrava-Gura Văii, 
km.33+400-44+758;-buget 
7.537.794,39 euro cu TVA ; 

3.Reabilitare şi modernizare DJ 
206 B, Răcăciuni-Dumbrava, 
km.0+000-12+116, buget 
6.655.315,03 euro cu TVA ; 

4.Reabilitare şi modernizare DJ 
119 G, Bâlca-Coţofăneşti, 
km.0+000-3+463- buget 
959.235,20 euro cu TVA ; 

TOTAL JUDET BACAU = 
24.583.767 EURO, inclusiv TVA 

= 103.744 mii lei 
a. Motivaţii tehnice: starea 
degradată a carosabilului 
generează costuri de transport 
ridicate, poluare şi consum mărit 
de combustibil ; 
b. Motivaţii sociale: scoaterea din 
izolare a populaţiei deservite de 
drumurile judeţene ; 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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c. Motivaţii economice: 
dezvoltarea economică a zonelor 
propuse şi corelarea cu obiectivele 
proiectelor. 
 
Obiectivele proiectelor vizează: 
- reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor din cadrul reţelei de 
drumuri judeţene ale judeţului 
Bacău, ca premisă şi condiţie a 
revigorării socio – economice a 
zonelor cu o dezvoltare structurală 
deficitară; 
- descongestionarea căilor 
principale rutiere; 
- facilitarea mobilităţii populaţiei, 
a bunurilor şi a serviciilor 
(inclusiv a serviciilor de 
intervenţii speciale: pompieri, 
salvare, poliţie), în condiţiile în 
care starea actuală precară a 
drumurilor a determinat, în ultimii 
ani, izolarea populaţiei şi ocolirea 
zonelor propuse de catre 
investitori, în ciuda potenţialului 
socio – economic a respectivelor 
zone); 
- reducerea poluării, a riscurilor şi 
costurilor de transport de mărfuri 
şi călători (cu implicaţii pozitive 
asupra creşterii eficienţei şi 
competitivităţii întreprinderilor / 
firmelor), creându-se premisele 
necesare pentru diversificarea 
activităţilor productive existente, 
dar şi pentru iniţierea şi 



 20

0 1 2 3 4 
dezvoltarea unor noi tipuri de 
activităţi generatoare de venituri 
economice şi sociale; 
- îmbunătăţirea accesului la căile 
principale de transport, pe pieţele 
locale şi regionale, extinderea 
schimburilor comerciale şi 
implicit a investiţiilor productive. 
 

26 Anexa 7 Suplimentarea sumei prevăzute la 
poziţia 28 jud. Mureş cu suma de 
5.000 mii lei 
 
Iniţiator: Corneliu Grosu Senator 
PSD 
 

Suplimentarea sumei este 
necesară având în planificarea 
cheltuielilor ce vor fi realizate în 
anul 2010  
În cadrul bugetului pe anul 2009 
judeţului Mureş i-a fost alocată 
suma de 47.928 faţă de 42.928 cât 
prevăzut în momentul de faţă 
   
Sursa de finanţare: Diminuarea 
corespunzătoare a poziţiei 43 din 
anexa 5 
 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

27 Anexa 7, Bugete locale Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea cu 
suma de 15.003 mii lei pentru 
reabilitarea sedii primarii Baia 
Mare, Seini, Cernesti si 
constructie sediu primarie in 
Borsa, Vima Mica, Calinesti, 
Ardusat, Rona de Jos 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 
 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 
Sursa de finantare 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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28 Anexa 7 

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2009 

Poziţia 26 Maramureş 
Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei pentru Centrul social 
multifuncţional pentru bărâni 
Borşa 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

 

Vechimea acestei cladiri impune 
lucrari de constructie. 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

29 Anexa nr. 7 
Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
………….. 
Judeţul Bacău 74.385 mii lei 
 

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
………….. 
Judeţul Bacău 157250,33 mii lei 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu –PSD 
                                                          
Deputat: Gheorghe Antochi PSD 
                                                          
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD 
                                                          
Senator:Elena Mitrea -PSD 
 

Suma de 15.000 mii lei solicitata, 
este necesara pentru asigurarea 
cofinantarii si a cheltuielilor 
neeligibile necesare pentru 
implementarea in anul 2010 a 
proiectului “Sistem integrat de 
management al deseurilor in 
judetul Bacau”, ce va fi accesat 
din fonduri europene in cadrul 
POS – Mediu  
 
12.986,33 mii lei Sumele solicitate 
sunt necesare pentru susţinerea 
financiara a proiectelor aflate atât in 
derulare cat si in evaluare, in 
vederea asigurării necesarului de 
cofinantare aferenta anului 2010. 
Implementarea proiectelor in cadrul 
programelor de finantare: 
Mecanismului Financiar SEE, 
Programului Operational Sectorial 
Cresterea Capacitatii Economice, 
Programului Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative, Programului 
Operational Regional 2007-2013 
menţionate in prezentul document 
conduc la reducerea disparitatilor 
economico-sociale inter si 
intraregionale si la dezvoltarea 
durabila a judetului Bacau, 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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acoperind o plaja larga de sectoare 
economice si sociale, dupa cum 
urmeaza: 
 
1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
în administraţia publică locală din 
judeţul Bacău, COD SMIS 1152, 
finantat prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 700,7 mii ron; 

 
2. Strategia de dezvoltare durabila a 
judetului Bacau  – instrument de 
lucru pentru administratie, COD 
SMIS 1174, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 1.483,2 mii ron; 

 
3 Introducerea de instrumente şi 
proceduri moderne de management 
în cadrul Consiliului Judeţean 
Bacău pentru gestionarea 
cheltuielilor sociale şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor, COD SMIS 
3026, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 1.106 mii ron; 
 
4. Strategia de dezvoltare durabilă a 
zonelor rurale din judeţul Bacău, 
cod SMIS 7480, finantat prin 
Programul Operational Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative. Necesar 
de finantat pentru 2010: 299,7 mii 
ron; 
 
5. Implementarea unui sistem 
modern de management al calităţii 
şi mediului - un pas spre o 
administraţie europeană (ISO si 
EMAS), cod SMIS 
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385029/06.05.2009, finantat prin 
Programul Operational Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative. Necesar 
de finantat pentru 2010: 132,27 mii 
ron; 
 
6. Programarea Strategică – 
modalitate de optimizare a 
structurilor pentru noile servicii 
descentralizate/deconcentrate din 
sectorul prioritar sănătate, cod 
SMIS 385259/ 03.06.2009, finantat 
prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 303,45 mii ron; 
 
 
7. Proiect pilot privind realizarea 
unui sistem informatic modern 
pentru eficientizarea serviciilor 
livrate cetăţenilor de către 
administraţia publică locală din 
judeţul Bacău, cod SMIS 10613, 
finantat prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 344,03 mii ron; 

 
8. Calitate in administratie, cod 
SMIS 10613, finantat prin 
Programul Operational Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative. Necesar 
de finantat pentru 2010: 227,48 mii 
ron; 
 
9. Sistem Informatic Geospaţial 
pentru Gestionarea Riscurilor şi a 
Intervenţiilor Medicale – SIGRIM, 
cod SMIS 5275, finantat prin 
Programul Operational Sectorial 
Cresterea Capacitatii Economice. 
Necesar de finantat pentru 2010: 
1.613,7 mii ron; 
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10. Sistem informatic integrat 
pentru eficientizarea comunicării cu 
cetăţenii şi a fluxurilor de activităţi 
din administraţia publică locală, cod 
SMIS 14178, finantat prin 
Programul Operational Sectorial 
Cresterea Capacitatii Economice. 
Necesar de finantat pentru 2010: 
1.751,3 mii ron; 
 
11 Strategy for sustainable 
development of Bacau County, cod 
RO 0059, finantat prin Mecanismul 
Financiar SEE. Necesar de finantat 
pentru 2010: 1.239 mii ron 
 
12 Schi Parc Slanic Moldova, cod 
SMIS 3393, finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 2010: 
2.223,4 mii ron 
 
13 Achizitionarea echipamentelor 
specifice pentru imbunatatirea 
capacitatii si calitatii sistemului de 
interventie in situatii de urgenta, 
acordarii asistentei medicale de 
urgenta si a primului ajutor calificat 
(Cererea de finantare nr. 1), cod 
SMIS 6283, finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 2010: 
113 mii ron 
 
 14 Ambulatoriu Spital Judetean, 
cod SMIS 12223, finantat prin 
Programul Operational Regional 
2007 – 2013. Necesar de finantat 
pentru 2010: 1.448,8 mii ron 
 

 
Suma de 3.000 mii lei reprezinta 
o parte din valoarea necesara 
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pentru continuarea lucrarilor in 
vederea finalizarii obiectivului 
“Catedrala Ortodoxa “Inaltarea 
Domnului” situata in municipiul 
Bacau, in completare la alocatiile 
din bugetul judetului pentru anul 
2010.  
 
Suma de 2.000 mii lei solicitata, 
este necesara pentru asigurarea 
partiala a obligatiei de cofinantare 
pe care o are judetul Bacau in 
vederea implementarii proiectului 
de  
“Amenajare si modernizare 
Maternitate – Spitalul Judetean 
Bacau” cuprins in Programul 
“Reforma sistemului de 
sanatate, faza a doua” finantat 
conform Acordurilor incheiate 
cu BIRD si BEI. 
124264 mii lei Suma solicitata 
este necesara pentru finantarea 
proiectelor de dezvoltare locala la 
nivelul consiliilor locale, conform 
anexa. 

30 OG 7: Cap.1, sectiunea 2, art.4, 
lit.e 

Pozitia 26 Maramures 
Alocarea sumei de 1.947 mii lei 
pentru finalizarea lucrarilor 
podurilor din comuna Budesti 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 
 

Pentru deplasarea mai rapida a 
localnicilor este necesara 
reabilitarea podurilor si podetelor 
din localitatea mentionata 
Sursa de finantare: Alocare din 
suma prevazuta 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 
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31 OG 7: Cap.1, sectiunea 2, art.4, 

lit.e 
Poziţia 26, jud. Maramureş 
Alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru reabilitarea sala sport, 
comuna Stramtura 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator 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 
Surse de finanţare: Alocare din 
suma prevazuta 
 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

32 HOTĂRÂRE nr.904 din 7 august 
2007 
privind unele măsuri pentru 
realizarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor ce conţin 
obiective de investiţii în 
infrastructura de mediu, care se 
vor executa în perioada 2007-
2013 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul 
Maramures cu suma de 50.630 
mii lei pentru urmatoarele 
investitii: alimentare cu apa a 
comunelor Budesti si Sieu, 
canalizare si statie de epurare 
Miresu Mare 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

In prezent este demarata 
procedura de refacere a studiului 
de fezabilitate. Pentru asigurarea 
unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  
sunt necesare introducerea 
sistemului de canalizare de care 
vor beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma 

Amendamentul nu a fost 
discutat, deoarece s-a hotărât 
să fie transmis comisiilor 
reunite de buget. 

33 Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
nr. 3/15,  cu suma de 300.000 
RON pentru amenajarea zonei 
rezidenţiale a oraşului SĂVENI, 
zonele 2 şi 3, Judeţul 
BOTOŞANI 
 
Iniţiator: Deputat PD-L IACOB-
STRUGARU Stelică 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea zonei rezidenţiale a 
oraşului SĂVENI, zonele 2 şi 3, 
proiectul fiind demarat, având 
toate avizele necesare, iar 
finanţarea lucrărilor în anul 2010, 
este de o importanţă locală 
deosebită . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
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rezervă al Guvernului 
 

34 Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, anexa 
3/15/02,  cu suma de 30.000 RON 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate bloc locuite tineret 
S+P+2E+M cu 48 unitati de locuit 
pe terenul din str. Gen. V Milea 
din oras Murfatlar, Judeţul 
Constanta 
 
Iniţiator: Deputat PD-L Chirila 
Constantin 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
intocmirea  Studiului de 
Fezabilitate deoarece Primaria 
Murfatlar a semnat contractul cu 
Agentia Nationala pentru Locuite 
pentru constructia celor 48 de 
locuite. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

In cazul in care sunt indeplinite 
toate conditiile necesare pentru 
introducerea in programul de 
finantare pe anul 2010 a 
acestui obiectiv ,studiul de 
fezabilitate se realizeaza si se 
finanteaza din bugetul 
M.D.R.T.prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte 
conform art.18 alin.2 din 
H.G.nr.962/2001 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru 
Locuinte.In concluzie nu este 
necesara o suplimentare 
speciala a bugetului M.D.R.T. 
pentru acest obiectiv. 
 

35 Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, anexa 
3/15/02,  cu suma de 30.000 RON 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate bloc locuite tineret 
S+P+2E+M cu 24 unitati de locuit 
pe terenul din str. Al. I Cuza nr. 
32A din oras Murfatlar, Judeţul 
Constanta 
 
Iniţiator: Deputat PD-L Chirila 
Constantin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
intocmirea  Studiului de 
Fezabilitate deoarece Primaria 
Murfatlar a semnat contractul cu 
Agentia Nationala pentru Locuite 
pentru constructia celor 24 de 
locuite. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

In cazul in care sunt indeplinite 
toate conditiile necesare pentru 
introducerea in programul de 
finantare pe anul 2010 a 
acestui obiectiv ,studiul de 
fezabilitate se realizeaza si se 
finanteaza din bugetul 
M.D.R.T.prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte 
conform art.18 alin.2 din 
H.G.nr.962/2001 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea 



 28

0 1 2 3 4 
 in aplicare a prevederilor Legii 

nr.152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru 
Locuinte.In concluzie nu este 
necesara o suplimentare 
speciala a bugetului M.D.R.T. 
pentru acest obiectiv. 
 

36 Anexa nr. 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, anexa 
3/15/02,  cu suma de 2.000.000 
RON pentru  iluminarea 
Cheilor Bicazului, Judeţul 
Neamţ. 
 
Iniţiator: Deputat PD-L Ghiţă 
Eftemie Stelian 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece Cheile 
Bicazului sunt o zonă turistică de 
mare interes ce reprezintă drumul 
de legătură dintre Ardeal şi 
Moldova. Din cauza lipsei 
iluminatului accesul este dificil în 
cursul nopţii prin această zonă.  
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

 

37 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului Anexa nr. 3/15/02 
cap.5001.51.21. – Transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în turism 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, anexa 
3/15/02 cap.5001.51.21. – 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
în turism cu suma de 65.000 
RON pentru Începerea 
lucrărilor pentru realizarea 
unui Aquapark în Băile Felix, 
Băile 1 Mai din judeţul Bihor, 
Comuna Sânmartin 
 
Iniţiator: Deputat PD-L Seremi 
Ştefan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru începerea 
acetui Aquapark având în vedere 
potenţialul turistic pe care îi are 
zona Băilor Felix şi al Băilor 1 
Mai. De menţionat că în 
momentul de faţă comuna 
Sânmartin deţine proiectul tehnic 
pentru realizarea acestui obiectiv, 
proiect tehnic finanţat din fonduri 
de la bugetul de stat. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
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38 Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă - sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Doljeşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

39 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Săbăoani, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

40 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Tămăşeni, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
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de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

41 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Bîra, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

42 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Săvineşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

43 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
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noi Mărgineni, judeţul Neamţ 

 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

44 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Costişa, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

45 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Români, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului .  
Comuna Români este în Lista 
Sinteză Anexă la OMDRL nr. 
1070/14.12.2009 cu 
amplasamentul în satul Siliştea 
Obiectivul va fi propus la 
finantare in functie de 
fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
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46 Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Tazlău, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

47 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Rediu, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

48 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Boghicea, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
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de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

49 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Gîdinţi, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

50 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Pînceşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

51 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 



 34

0 1 2 3 4 
noi Bozieni, judeţul Neamţ 

 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

52 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Oniceni, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Este pe Lista Solicitărilor 
Suplimentare.  
Documente lipsă:  
CU,CF,Pl. Topo,HCL,SG,AM 
 

53 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Valea Ursului, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
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de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

54 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Cordun, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

55 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Bîrgăoani, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

56 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
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noi Văleni, judeţul Neamţ 

 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

57 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Bodeşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

58 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Războieni, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
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pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

59 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Tupilaţi, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

60 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Trifeşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

61 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Păstrăveni, judeţul Neamţ 
 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

62 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Ţibucani, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

63 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
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documentele necesare 
 

64 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Timişeşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

65 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Pipirig, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare 
 

66 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Vânători, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
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Turismului pentru acest capitol 
 

metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Este pe Lista Solicitărilor 
Suplimentare cu 
amplasamentul Vânători-
Neamţ. Documente lipsă:  
CU,CF,Pl. Topo,HCL,SG,AM 
 

67 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Bicaz Chei, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Este la Finanţare 2009 – 150 
locuri cu amplasamentul 
Localitatea Bicaz-Chei, zona 
Piata-Lunca Bicaz 

68 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

69 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Tarcău, judeţul Neamţ 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

70 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Icuşeşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului .  
Este în Lista Sinteză Anexă la 
OMDRL nr. 1070/14.12.2009 
cu amplasamentul Comuna 
Icuşeşti, satul Balusesti 
Obiectivul va fi propus la 
finantare in functie de 
fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
 

71 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Gherăieşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Este pe Lista Solicitărilor 
Suplimentare cu 
amplasamentul Gherăeşti. 
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Documente lipsă:  
CU,CF,Pl. Topo,HCL,SG,AM 
 

72 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Sagna, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului 
 
Sursa de finanţare : din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest capitol 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG818/2003 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Este pe Lista Solicitărilor 
Suplimentare cu 
amplasamentul Sagna. 
Documente lipsă:  
CU,CF,HCL,SG,AM 
 

73 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Bicaz Chei, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
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Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

74 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Bicazu Ardelean, 
judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
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prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

75 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei,  
în comuna Doljeşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
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76 Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei, 
în comuna Săbăoani, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

77 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei, 
în comuna Tămăşeni, judeţul 
Neamţ 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
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 populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

78 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 12 000 mii lei, 
în comuna Bîra, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
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Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

79 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 12 000 mii lei, 
în comuna Boghicea, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
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localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

80 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei, 
în comuna Sagna, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
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81 Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei, 
în comuna Cordun, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

82 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 12 000 mii lei, 
în comuna Gîdinţi, judeţul Neamţ 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

 populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

83 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 12 000 mii lei, 
în comuna Pînceşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
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Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

84 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei, 
în comuna Bozieni, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
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localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

85 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei, 
în comuna Oniceni, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
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86 Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei, 
în comuna Valea Ursului, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

87 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei, 
în comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

 populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

88 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei,  
în comuna Gherăieşti, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 



 55

0 1 2 3 4 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

89 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Săvineşti, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
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localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

90 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Mărgineni, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
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91 Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Costişa, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

92 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Români, judeţul Neamţ 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

 populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

93 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 12 000 mii lei,  
în comuna Tazlău, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
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Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

94 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Rediu, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
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localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

95 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei,  
în comuna Bîrgăoani, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
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96 Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 12 000 mii lei,  
în comuna Văleni, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

97 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Bodeşti, judeţul Neamţ 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

 populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

98 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 12 000 mii lei,  
în comuna Războieni, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
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Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

99 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 12 000 mii lei,  
în comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
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localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

100 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei,  
în comuna Trifeşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
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101 Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Păstrăveni, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

102 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei,  
în comuna Ţibucani, judeţul 
Neamţ 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

103 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 12 000 mii lei,  
în comuna Ghindăoani, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
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Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

104 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Timişeşti, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
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localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

105 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei,  
în comuna Vânători, judeţul 
Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
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106 Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 24 000 mii lei,  
în comuna Pipirig, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

107 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Tarcău, judeţul Neamţ 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

 populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

108 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Hangu, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
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Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

109 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

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 în valoare de 18 000 mii lei,  
în comuna Farcaşa, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
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localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

110 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Bazin de înot în valoare de 5000 
mii lei pentru comuna Săbăoani, 
judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Comuna are peste 11.000 de 
locuitori. Un număr de peste 
3.000 de elevi învaţă în clasele I - 
XII. Motivaţia constă în 
dezvoltarea armonioasă a acestor 
tineri. 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul 
va fi avut in vedere la 
intocmirea Listei Sinteza pe 
anul 2010 in baza HG414/2007 
privind aplicarea normelor 
metodologice pentru derularea 
programului „Constructie Sali 
de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 
Nu are solicitare si 
documentele necesare. 
 

111 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Oniceni, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

112 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
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noi Bozieni, judeţul Neamţ 

 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

113 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Valea 
Ursului, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

114 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Pînceşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

115 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
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noi Boghicea, judeţul Neamţ 

 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

116 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Bîra, 
judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de 
investiţii pentru anul 2009 
aprobată prin Ordinul MDRL 
nr. 277/28.04.2009 si va fi 
promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor 
noi de investitii. 
 

117 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Doljeşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de 
investiţii pentru anul 2009 
aprobată prin Ordinul MDRL 
nr. 277/28.04.2009 si va fi 
promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor 
noi de investitii. 
 

118 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Bîrgăoani, judeţul Neamţ 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

119 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Văleni, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

120 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Războieni, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

121 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Timişeşti, judeţul Neamţ 
 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

investiţii pentru anul 2009 
aprobată prin Ordinul MDRL 
nr. 277/28.04.2009 si va fi 
promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor 
noi de investitii. 
 

122 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Vânători, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de 
investiţii pentru anul 2009 
aprobată prin Ordinul MDRL 
nr. 277/28.04.2009 si va fi 
promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor 
noi de investitii. 
 

123 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Ceahlău, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

124 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Hangu, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
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acest obiectiv. 
 

modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

125 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Bicaz 
Chei, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

126 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

127 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Tarcău, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
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acest obiectiv. 
 

modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

128 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Săvineşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

129 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

130 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Păstrăveni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de 
investiţii pentru anul 2009 
aprobată prin Ordinul MDRL 
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 nr. 277/28.04.2009 si va fi 

promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor 
noi de investitii. 
 

131 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Costişa, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de 
investiţii pentru anul 2009 
aprobată prin Ordinul MDRL 
nr. 277/28.04.2009 si va fi 
promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor 
noi de investitii. 
 

132 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Români, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

133 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Rediu, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
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Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

134 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Tazlău, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

135 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Icuşeşti, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de 
investiţii pentru anul 2009 
aprobată prin Ordinul MDRL 
nr. 277/28.04.2009 si va fi 
promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor 
noi de investitii. 
 

136 Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Sagna, judeţul Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
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initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

137 Anexa nr. 3/15/29 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
180, în lungime de 2,8 km, com. 
Văleni, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 180 este 
impracticabil pentru transport 

 

138 Anexa nr. 3/15/29 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1250 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
181, în lungime de 2,5 km, com. 
Văleni, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 181 este 
impracticabil pentru transport 

 

139 Anexa nr. 3/15/29 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, 
în lungime de 5,0 km, com. 
Păstrăveni, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 21 este 
impracticabil pentru transport 

 

140 Anexa nr. 3/15/29 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
127, în lungime de 5,0 km, com. 
Piatra Şoimului, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 127 este 
impracticabil pentru transport 

 

141 Anexa nr. 3/ 15/29 Se propune  alocarea unei sume Pentru acest obiectiv sunt  
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire 
aşezăminte culturale, pentru 
următoarul obiectiv de investiţii: 
*Reabilitare Cămin Cultural sat 
Pitulaţi, jud. Brăila cu suma de 
427 mii lei 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 

necesare lucrări de reabilitare, 
astfel încât acest spaţiu să devină 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

142 Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume 
de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire 
aşezăminte culturale, pentru 
următoarul obiectiv de investiţii: 
* Reabilitare Cămin Cultural 
sat  Batogu, comuna Cireşu, cu 
suma de 250 mii lei  
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 

Pentru acest obiectiv sunt 
necesare lucrări de reabilitare, 
astfel încât acest spaţiu să devină 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

 

143 Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume 
de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire 
aşezăminte culturale, pentru 
următoarul obiectiv de investiţii: 
 
* Reabilitare Cămin Cultural 
Scărlăteşti, comuna Cireşu, jud. 
Brăila cu suma de 250 mii lei 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 

Pentru acest obiectiv sunt 
necesare lucrări de reabilitare, 
astfel încât acest spaţiu să devină 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
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144 Anexa nr. 3/ 15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume 
de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire 
aşezăminte culturale, pentru 
următoarul obiectiv de investiţii: 
 
* Reabilitare Cămin Cultural  
sat Vultureni, comuna Cireşu, 
jud. Brăila cu suma de 250 mii 
lei  
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 
 

Pentru acest obiectiv sunt 
necesare lucrări de reabilitare, 
astfel încât acest spaţiu să devină 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

 

145 Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume 
de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire 
aşezăminte culturale, pentru 
următoarul obiectiv de investiţii: 
 
* Reabilitare si extindere Cămin 
Cultual  Comuna Mircea Vodă,  
jud. Brăila cu suma de 800 mii 
lei 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 

Pentru acest obiectiv sunt 
necesare lucrări de reabilitare, 
astfel încât acest spaţiu să devină 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

 

146 Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume 
de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire 
aşezăminte culturale, pentru 
următoarul obiectiv de investiţii: 
 

Pentru acest obiectiv sunt 
necesare lucrări de reabilitare, 
astfel încât acest spaţiu să devină 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
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* Reabilitare Cămin Cultural 
Radu Negru, municipiul Brăila, 
jud. Brăila cu suma de 1.500 mii 
lei. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 

Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

147 Anexa 3/15/ 29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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 - A 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.325, 458 mii lei penrru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii- Modernizare staţie de 
epurare din municipiul Topliţa, 
Jud. Harghita. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Suma solicitată reprezintă cota de 
cofinanţare, necesară finalizării 
obiectivului menţionat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Reginale 
şi Turismului pe anul 2010 

 

148 Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune alocarea sumei de  
1.076, 652 mii lei pentru 
construcţia de locuinţe sociale ( 
35 de apartamente) în Municipiul 
Topliţa, str. Târgului, Jud. 
Harghita  
 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Suma solicitată este necesară 
pentru finalzarea acestui obiectiv 
de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Reginale şi Turismului pe anul 
2010 

 

149 Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 849 
mii lei  pentru construcţia de 
locuinţe sociale în municipiul 
Topliţa, str. Corbului, Jud. 
Harghita. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Este nevoie de asigurarea unui 
nivel de trai decent categoriilor 
sociale defavorizate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pe anul 
2010 

 

150 Anexa 3/15/02 Se propune alocarea sumei de Este nevoie de asigurarea unui  
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

2.544 mii lei   pentru construcţia 
de locuinţe sociale în municipiul 
Topliţa, str. V. Babeş,  Jud. 
Harghita. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

nivel de trai decent categoriilor 
sociale defavorizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pe anul 
2010 

151 Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezăminte 
culturale 

Se propune alocarea sumei de 
686,127 mii lei pentru amenajare 
Sală de Spectacole în Municipiul 
Topliţa, jud Harghita. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Suma este necesară pentrui 
continuarea obiectivului de 
investiţii menţionat, astfel încât 
locuitorii municipiului Topliţa să 
dispună de un spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pe anul 
2010 
 

 

152  Anexa 3/15,  
Capitolul 87.01 “Alte actiuni 
economice”, titlul VI “Transferuri 
între unitãti ale administratiei 
publice”, Transferuri de capital, 
“Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investitii 
în turism” 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului la Anexa 
3/15, Capitolul 87.01 “Alte 
actiuni economice”, titlul VI 
“Transferuri între unitãti ale 
administratiei publice”, 
Transferuri de capital, 
“Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investitii 
în turism”  cu suma de 200.000 
RON pentru realizarea 
obiectivului „Amenajare Strand 
Termal Neptun  din Municipiul 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru realizarea 
Strandului Termal Neptun din 
Municipiul Arad - construire 
pasarelă. 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia guvernului. 
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Arad – proiectare şi construire 
pasarelă” 

 
Iniţiator: Deputat PD-L: 
Boghicevici Claudia 
 

153 Titlul VI. Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Titlul 51; Articol 02; Alineat 21 
 

PÂRTIE DE SCHI 
„BELVEDERE” CEAHLĂU, în 
valoare de 42 000 lei, în comuna 
Ceahlău, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: Dezvoltarea zonei 
turistice în staţiunea Durău, com. 
Ceahlău, jud. Neamţ 

 

154 Anexa 3/15/02, capitol 
5001,grupa/titlu 51 ,articol 02 
,alineat 03 ,titlul VI transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
             

Se propune suplimentarea  
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, anexa 
3/12/02 cap5001,grupa51, 
art.02,alineat03, cu suma de 
300.000 RON pentru 
continuarea finantarii 
proiectului                   
„Reabilitare strada principala 
din DJ 284-sala de sport in sat 
Ghermanesti si drum satesc 
cimitir-centrul de asistenta 
sociala in sat Risesti, comuna 
Dranceni, Judeţul Vaslui 
 
Iniţiator: Dan Mihai Marian- 
Deputat PD-L,  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestor drumuri satesti 
având în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 

155 Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Capitolul 5001 art.02 alin.03 

Alocarea sumei de 3000 mii lei 
pentru modernizarea şi astfaltarea 
străzilor Crişului, Fundătura Sasu 
Gheorghe, Fundătura Ialomiţa, 
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Titlul VI Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
 

strada Someş, Strada Târnavei, 
strada Sirenei, strada 
Jandarmeriei, strada Dânboviţei, 
Prelungirea Munţii tatra, strada 
Oltului, strada Abrud, Fundătura 
Gării din municipiul Constanţa. 
 
Iniţiator: Brătianu Matei - 
Deputat PSD 
 

156 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 2 (24) 
Capitolul 5001 
Titlul 51 
Articolul 02 
Alineatul 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local suma 
de 500.000 lei pentru obiectivul 
„Înfiinţare drum comunal DC 55” 
către comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 
 

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

 

157 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 2 (24) 
Capitolul 5001 
Titlul 51 
Articolul 02 
Alineatul 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local suma 
de 300.000 lei pentru obiectivul 
„Amenajare şi pietruire drumuri 
comunale”, către comuna Valea 
Ciorii, judeţul Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
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158 Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 
 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 2 (24) 
Capitolul 5001 
Titlul 51 
Articolul 02 
Alineatul 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local suma 
de 60.000 lei pentru 
„Îmbrăcăminte bituminoasă 
uşoară pe drumurile vicinale ale 
comunei Mărculeşti pe o lungime 
de 4500m”, către comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

  

159 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
100 mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere iluminat 
public Cartier Pepinieră” către 
municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 
 
 

În domeniul locuinţei, serviciilor 
şi dezvoltării publice – Cap. 
70.02 cheltuiala totală necesară 
este de 14,3 milioane lei, din care 
de la bugetul local s-a prevăzut 
asigurarea a 11,7 milioane lei, 
destinate acoperirii obiectivelor de 
investiţii: extinderea reţelelor de 
iluminat public, a reţelei de gaze 
naturale, iar cel mai important 
proiect înscris în acest capitol are 
drept scop reabilitarea sistemului 
de distribuţie a apei din 
municipiul Slobozia în vederea 
diminuării aportului de fier 
rezultat  ca urmare a staţionării şi 
circulaţiei apei prin conductele 
metalice a căror vechime este mai 
mare de 30 de ani. 
Costul acestui proiect, estimat 
pentru 2010, este de cca. 8,5 
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milioane de lei, iar pentru punerea 
în practică a acestui obiectiv 
municipalitatea a demarat deja 
lucrările necesare. 
 

160 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
100 mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Iluminat public 
cartiere noi Slobozia” către 
municipiul Slobozia, judeţul, 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Iluminatul public este necesar 
pentru toate cartierele din 
Municipiul Slobozia. 

 

161 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
100 mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere reţea gaze 
naturale Slobozia” către 
municipiul Slobozia, judeţul, 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Necesar pentru încălzirea 
populaţiei şi prepararea hranei. 
Municipiul Slobozia este cea mai 
mare localitate din judeţul 
Ialomiţa (peste 50.000 locuitori) şi 
este reşedinţa judeţului Ialomiţa. 
 

 

162 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
150.000 lei pentru obiectivul 
„Extindere gaze naturale Cartier 
Pepinieră” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 

Necesar pentru încălzirea 
populaţiei şi prepararea hranei. 
Municipiul Slobozia este cea mai 
mare localitate din judeţul 
Ialomiţa (peste 50.000 locuitori) şi 
este reşedinţa judeţului Ialomiţa. 
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163 Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
400 mii lei pentru obiectivul 
„Utilităţi aferente Platforma 
industrială pentru IMM-uri” către 
Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 
 
 

Pentru menţinerea activităţii 
economice a municipiului 
Slobozia, municipiul Slobozia a 
demarat, în asociere cu Patronatul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
din judeţul Ialomiţa, proiectul 
privind realizarea unei platforme 
industriale. 
Proiectul este în fază de început, 
iar costurile implementării sunt de 
cca. 16,7 milioane lei. 

 

164 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
90.000 lei pentru obiectivul 
„Extindere reţea de iluminat 
public în comuna Mărculeşti”, 
către comuna Mărculeşti, jud. 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Comuna necesită iluminat public 
pentru toate străzile, ca o condiţie 
de minimă civilizaţie. 
 
  

 

165 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
300.000 lei pentru obiectivul 
„Extindere reţea electrică de joasă 
tensiune în cartierul Zona Lac” 
din partea estică a satului de 
centru Valea Ciorii, către comuna 
Valea Ciorii, jud. Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Investiţie necesară pentru 
asigurarea de energie electrice 
către populaţie. 
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166 Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
392.000 lei pentru obiectivul 
„Eficientizarea şi modernizarea 
sistemului de iluminat public în 
comuna Săveni”, către comuna 
Săveni, jud. Ialomiţa. 
 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Actualul sistem de iluminat public 
se defectează frecvent fiind 
învechit, de aceea necesită 
modernizare. 
Comuna necesită iluminat public 
pentru toate străzile, ca o condiţie 
de minimă civilizaţie. 
 

 

167 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr. 3 / 15 /29, pagina 
17(120), 
 
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” 
– A (Obiective / proiecte de 
investiţii în continuare) 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare suma de 63.000 lei 
pentru „Extindere reţea de 
canalizare în comuna Mărculeşti” 
către comuna Mărculeşti, jud. 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 
 

Investiţie necesară pentru 
sănătatea populaţiei şi protecţia 
mediului. 

 

168 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr. 3 / 15 /29, pagina 
17(120), 
 
Cod obiectiv 18 – „SISTEM 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare suma de 100 mii lei 
pentru „Finalizarea lucrărilor la 
staţia de apă” către comuna 
Ograda, jud. Ialomiţa. 

Investiţia trebuie finalizată pentru 
a fi dată în folosinţă. Există riscul 
degradării investiţiei prin trecerea 
timpului.  
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INTEGRAT DE REABILITARE 
A SISTEMELOR DE 
ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A 
APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE” 
– A (Obiective / proiecte de 
investiţii în continuare) 
 

 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 
 

169 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr. 3 / 15 /29, pagina 
17(120), 
 
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” 
– A (Obiective / proiecte de 
investiţii în continuare) 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare suma de 300 mii lei 
pentru „Extinderea reţelei de 
alimentare cu apă” către Comuna 
Ograda, jud. Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Motivaţie: Este necesară 

finalizarea investiţiei pentru a se 

evita degradarea lucrărilor 

efectuate până în prezent. 

 

 

170 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr. 3 / 15 /29, pagina 
17(120), 
 
Cod obiectiv 18 – „SISTEM 
INTEGRAT DE REABILITARE 
A SISTEMELOR DE 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare suma de 350 mii lei 
pentru „Extindere sistem de 
alimentare cu apă în comunele 
Cosâmbeşti şi Mărculeşti, judeţul 
Ialomi�ţa”. 
 

Investiţia este necesară pentru 
finalizarea proiectului în 
continuare. 
Proiect finan�at prin HG 
577/1997 prin Subprogramul de 
alimentare cu apă a satelor. 
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ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A 
APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE” 
– A (Obiective / proiecte de 
investiţii în continuare) 
 

Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 
 

171 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Anexa nr. 3 / 15 / 29, pagina 19 
(122), 
 
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” 
– A (Obiective / proiecte de 
investiţii noi) 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare suma de 60 mii lei 
pentru „Rigole de beton pavate cu 
dale” în comuna Mărculeşti, jud. 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Sumă necesară pentru proiect 
tehnic şi detalii de execuţie. 
Investiţie necesară pentru 
eliminarea apelor pluviale şi 
protejarea locuinţelor populaţiei. 
 

 

172 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 /29, pagina 
12(115), 
 
Cod Obiectiv 16 „PROGRAM 
CONSTRUCTII SALI DE 
SPORT- A” (Obiective/Proiecte 
de investiţii în continuare) 
 

 Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii săli de 
sport suma de 108 mii lei pentru 
„Bază sportivă multifuncţională în 
satul Cosâmbeşti, judeţul 
Ialomiţa” către comuna 
Cosâmbeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Proiect finan�at prin OG 7/2006 
– Programul de înfiin�are a unor 
baze sportive în mediul rural. 
 
Suma repartizată reprezintă 
cofinanţarea locală. 
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173 Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 29, pagina 
12(115), 
 
Cod Obiectiv 16 „PROGRAM 
CONSTRUCTII SALI DE 
SPORT- A” (Obiective/Proiecte 
de investiţii în continuare) 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii săli de 
sport suma de 500 mii lei pentru 
„Baza sportivă tip II” către 
comuna Gheorghe Lazăr, jud. 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Obiectiv necesar pentru activităţi 
de recreere a populaţiei şi 
stabilirea tinerilor în mediul rural. 

 

174 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 29, pagina 
21(124), 
 
Cod Obiectiv 20 „PROGRAMUL 
BAZINE DE INOT - A” 
(Obiective/Proiecte de investiţii în 
continuare) 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru bazine de înot suma 
de 1500 mii de lei pentru „Bazin 
de înot sportiv municipal” către 
Mun. Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Mun. Slobozia - deşi este 
reşedinţa judeţului Ialomiţa - nu 
are un bazin de înot sportiv. 
Obiectivul este necesar pentru 
activităţi de recreere a cetăţenilor 
din reşedinţa de judeţ. 
 

 

175 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 
 

Camin cultural obiectiv in 
continuare 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

Pentru terminarea lucrarilor la 
acest obiectiv este necesara suma 
de 1348 mii lei 

 

176 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 
 

Punte auto-pietonala Tisa peste 
raul Tazlau 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

Suma necesara pentru finalizarea 
lucrarilor este de 300 mii lei 

 

177 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 

Punte auto-pietonala Mateiesti 
peste raul Tazlau .Obiectiv 
calamitat in vara anului 2005 
pentru care nu s-au mai primit 

Suma necesara pentru finalizarea 
acestui obiectiv este de 428 mii lei
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fonduri pentru finalizare 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 
 

178 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 
 

Modernizare drum comunal sat 
Sanduleni lucrare in derulare 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

Suma necesara pentru continuarea 
lucrarilor este de 618 mii lei 

 

179 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 

Alimentarea cu apa a 
satelor.Lucrarea se deruleaza prin 
ord-ta 7/2006 suma alocata pana 
la 31.12.2009 este de 578 mii lei 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

Suma necesara pentru realizarea 
obiectivului este de 5044 mii lei 

 

180 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 
 

Extindere spatii scolare cu cls.I-
VIII in satele Sanduleni si Stufu 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

Suma necesara pentru realizarea 
obiectivelor amintite este de 3500 
mii lei 

 

181  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Turismului 

-Sala Sport  scoala centru Asau       
10000 RON                 
-Camin Cultural  Bartea                  
15000 RON 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

Nu  exista sala de sport 
 
Nu exista Camin Cultural 

 

182 Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltării 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
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Turismului Regionale şi Turismului, Anexa 

nr. 3/15,  cu suma de 1.000.000 
RON pentru:  
- Constructie Camin Cultural 

Beresti Tazlau, judeţul 
Bacău 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reabilitare Cămin Cultural 

Enăcheşti – acoperiş; grupuri 
sanitare. Valoare : 200.000 
lei. 

 
- Amenajare pod din beton 

armat, podete tubulare si 
punte pietonala, comuna 
Beresti Tazlau – ORD. 7 

Valoare:  250.000 lei 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

construirea acestui edificiu, 
Proiectul fiind declarat eligibil în 
cadrul Programului Naţional de 
construire de aşezăminte 
culturale în mediul rural cu un 
punctaj  de 98p. din 100p. 
posibile. Mentionam ca in 
comună, cu o populatie de 6.000 
locuitori nu este nici un CAMIN 
CULUTRAL FUNCŢIONAL, 
chiar dacă  satul Tescani face 
parte din această comună. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
- Au fost demarate lucrrări de 
reabilitare prvind consolidarea 
clădirii în anul 2009. 
 
Lucrare executata in prop. de 
90%. Fondurile solicitate sunt 
necesare pentru finalizarea 
investitiei. 
 

183 Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cod6502  
 

Extindere şcoală cu centrală 
termică sat Cucuieţi judeţul 
Bacău. 
Suma necesară pentru finalizarea 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de şcolarizare a elevilor 
satului. 
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lucrărilor 169 mii lei. 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

184 Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului Anexa nr. 
3/15/02,  cu suma de 50.000 Ron 
pentru balastare drumuri 
comunale din comuna 
Campineanca, Judeţul Vrancea 
 
Iniţiator: Alin Silviu Trasculescu- 
Deputat PDL  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului, avand in vedere 
urgenta demararii lucrarilor de 
balastare ca urmare a starii de 
degradare a drumurilor din 
localitate. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Program inceput in 2009 si a 
fost decontata suma de 500 mii 
lei. 

185 Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului anexa 
3/15/02  cu suma de 8.400.000 
RON pentru construcţia unui 
Bazin de înot/polo 
Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 
 
Iniţiatori: Mihaela Popa Senator 
PDL 
Dumitru Oprea Senator PDL 
Nicuşor Păduraru- Deputat PDL  
Petrică Movilă Deputat PDL 
Marius Spânu Deputat PDL 
Daniel Oajdea Deputat PDL 
Cristina Dobre Deputat 
Independent 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru pentru 
construcţia unui Bazin de 
înot/polo 
 
 
Sursa de finanţare: 
Subvenţii alocate din Fondul 
Naţional de dezvoltare 
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186 Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexa nr. 3/15/02, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului  
cu suma de 114.850,60 mii RON 
pentru Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului 
Internaţional Iaşi 
Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 
 
Iniţiatori: Mihaela Popa Senator 
PDL 
Dumitru Oprea Senator PDL 
Nicuşor Păduraru- Deputat PDL  
Petrică Movilă Deputat PDL 
Marius Spânu Deputat PDL 
Daniel Oajdea Deputat PDL 
Cristina Dobre Deputat 
Independent 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional Iaşi 
 
Sursa de finanţare: 
Subvenţii alocate din Fondul 
Naţional de dezvoltare 
 
 
 
 
 
  
 

 

187  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULU
I/CATEGORIEI DE INVESTITII 
Sistem centralizat cu alimentare 
cu apă, canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în satele Saelele 
şi Pleaşov, comuna Sacelele Jud. 
Teleorman- Extindere 
 
Suma alocată: 9.220 mii lei 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban - 
PSD+PC 
Deputat Băniciou Nicu - PSD+PC 
Deputat Robert Negoiţă - 

Prin introducere în suma 
globală prevăzută pentru 2010 
la Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
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PSD+PC 
 

conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

188  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULU
I/CATEGORIEI DE INVESTITII 
Sistem centralizat de alimentare 
cu apă în comuna Izvoarele, Jud. 
Teleorman şi Sistem centralizat de 
canalizare ape uzate menajere în 
comuna Izvoarele, jud. Teleorman 
 
Suma alocată: 10688,472 mii lei 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban - 
PSD+PC 
Deputat Băniciou Nicu - PSD+PC 
Deputat Robert Negoiţă - 
PSD+PC 
 

Prin introducere în suma 
globală prevăzută pentru 2010 
la Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
 
 

Prima etapă a Programului 
“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 cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori” se implementeză în 
perioada 2007-2011, în 59 de 
localităţi (sub-proiecte) din 10 
judeţe ale ţării: Bihor, Bistriţa 
Năsdăud, Călăraşi, Constanţa, 
Dâmboviţa, Gorj, Harghita, 
Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, ratificat prin Legea 
nr.224/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. Lista 
localităţilor în care se 
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implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

189  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULU
I/CATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea canalizare şi staţie 
de pompare Str. Libertăţii, 
L=800m, Turnu Măgurele, Jud. 
Teleorman  
 
Suma alocată: 800 mii lei 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban - 
PSD+PC 
Deputat Băniciou Nicu - PSD+PC 
Deputat Robert Negoiţă - 
PSD+PC 
 

Prin introducere în suma 
globală prevăzută pentru 2010 
la Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
 

Nu s-a putut identifica 
programul care sa finanteze 
acest obiectiv. 

190  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULU
I/CATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea canalizare şi staţie 
de pompe Str. Oltului, L=832m, 
tronson parta sângă, Turnu 
Măgurele, Jud. Teleorman  
 
Suma alocată: 850 mii lei 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban - 
PSD+PC 
Deputat Băniciou Nicu - PSD+PC 

Prin introducere în suma 
globală prevăzută pentru 2010 
la Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
 

Nu s-a putut identifica 
programul care sa finanteze 
acest obiectiv. 
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Deputat Robert Negoiţă - 
PSD+PC 
 
 

191  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULU
I/CATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea apă potabilă Str. 
Oltului, tronson partea dreaptă 
Turnu Măgurele, Jud. Teleorman  
 
Suma alocată: 1600 mii lei 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
– PSD+PC 
Deputat Băniciou Nicu – PSD+PC 
Deputat Robert Negoiţă – 
PSD+PC 
 

Prin introducere în suma 
globală prevăzută pentru 2010 
la Ministerul Dezvoltării 
Regionale 
 

Nu s-a putut identifica 
programul care sa finanteze 
acest obiectiv. 

192 Anexa 3/15  Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Transfer către Primăria Comunei 
Prejmer – Judeţul Braşov a Sumei 
de 20.750 mii lei, pentru: 
 
Continuarea lucrărilor la proiectul 
de „Proiectare integrală (VI etape) 
si execuţie etapa I – Sistem 
pachetizat reţele utilităţi şi 
branşamente la toţi consumatorii 
pentru: alimentare cu apă, 
canalizare, canalizare ape 
menajere, canalizare ape 
pluviale.”   
 
„Proiectare Staţie de epurare în 
sistem modular (3 module) şi 
execuţie Staţie epurare Modul 1 

Lucrări începute în anul 2007 au 
nevoie de susţinerea finanţării din 
bugetul de stat 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. 

Nu s-a putut identifica 
programul care sa finanteze 
acest obiectiv. 
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inclusiv punere în funcţiune.” 
 
Senator Titus Corlăţean – 
PSD+PC 
 

 
Sursa:  Bugetul global aprobat 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

193 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului - Anexa 3/15/grupa 
7006/titlul01/ 51/articol 02/alineat 
03   Subvenţii de la bugetul de stat 
pentru finanţarea programului de 
pietruire a drumurilor comunale      

Alocarea sumei de 3.200 mii lei 
pentru modernizarea drumului 
comunal DC 49 Buzăiel – Vama 
Buzăului, Judeţul Braşov 
 
Senator Titus Corlăţean, PSD+PC 

Drumul comunal DC 49 Buzăiel 
este singura legătură între satul 
Buzăiel şi Vama Buzăului. 
Întrucât drumul este amplasat într-
o zonă muntoasă cu condiţii 
meteorologice specifice 
caracterizată prin ploi şi ninsori 
abundente, temperaturi scăzute, 
precum şi cu perioade lungi ce 
îngheţ-dezgheţ, degradarea 
drumului este favorizată şi de 
aceste elemente. 
Împietruirea existentă se menţine 
foarte dificil, aşa încât apar foarte 
frecvent gropi şi bălţi, ceea ce 
face dificil accesul vehiculelor şi 
pietonilor. 
Realizarea acestui proiect duce la 
facilitarea accesului către 
exploatările forestiere, la 
dezvoltarea legăturilor social-
economice cu Vama Buzăului dar 
mai ales la dezvoltarea turismului. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/15 / 
29  Bugetul global aprobat 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului.  
 
 

Modernizarea drumului 
comunal DC 49 Buzăiel – 
Vama Buzăului, Judeţul 
Braşov ESTE CUPRINSA IN 
PROGRAM. 
In anul 2009 a fost decontata 
suma de 1.600.000 lei. 
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194 Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

195 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru extindere canalizare 
menajeră strada Tîrgului Moţilor 
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 
 

 

196 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 
 

 

197 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 6.965.451,21 
lei pentru planul integrat de 
dezvoltare urbană a municipiului 
Lupeni, jud. Hunedoara. 

Acest proiect se află în stadiul de 
evaluare tehnică şi financiară. 
Programul de dezvoltare urbană 
cuprinde: 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

- 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 finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

198 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 
 

 

199 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
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200 Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

 

201 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

202 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

203 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Alocarea sumei de 280.000 lei  
pentru modernizare strada Traian 
Vuia, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finan�are: 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

204 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 

Alocarea sumei de 730.000 lei  
pentru modernizare strada Nicolae 
Grigorescu, 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 finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

205 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

206 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

207 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei  
pentru realizarea Complex Aqua 
Land - Bazine de înot şi Agrement 
- Stadion Cetate 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 finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

208 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Alocarea sumei de 465.000 lei  
pentru realizarea Bazei sportive 
Orlea în satul Sîntămăria-Orlea, 
comuna Sîntămăria-Orlea, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Din valoarea totală a proiectului 
de 1.116.597 lei, 651.597 lei 
reprezintă 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 
 

 

209 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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 

 

210 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru amenajarea Construcţie 
Sală de Sport, comuna Băcia, 

Construcţia unei Săli de Sport este 
necesară pentru creşterea  calitătii  
vieţii sociale şi sănătăţii 
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Turismului 
 

judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

locuitorilor acestei comune. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

211 Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  
Anexa  
Programul 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 
 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Maramureş, cu 25.646 mii lei 
pentru obiectivele:  
- realizarea reţelei de 

alimentare cu apă în 
comuna Călineşti, Groşii 
Ţiblejului, Poienile Izei, 
Repedea, Şişeşti, Valea 
Chioarului şi Copalnic 
Mănăştur, judeţul 
Maramureş, cu suma de 
13.368 mii lei ; 

- realizarea reţelei de 
canalizare Baia Sprie, 
Borşa, Ardusat, 
Dumbrăviţa, Ocna Şugatag, 
Vişeul de Sus, Coaş, judeţul 
Maramureş, cu suma de 
12.278 mii lei 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, Deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, senator PNL 
 

In prezent este demarata 
procedura de refacere a studiului 
de fezabilitate. Pentru asigurarea 
unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  
sunt necesare introducerea 
sistemului de canalizare de care 
vor beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 
 
 
  

 

212 Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  
Programul Solell Boneh 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul 
Maramures cu suma de 1.100 

In prezent este demarata 
procedura de refacere a studiului 
de fezabilitate. Pentru asigurarea 
unor condiţii sporite 
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mii lei pentru urmatoarele 
investitii: aductiuni de apa prin 
Programul Solell Boneh in 
localitatile Stramtura si Barsana 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

indispensabile unei comunităţi  
sunt necesare introducerea 
sistemului de canalizare de care 
vor beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma 

213 Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  
Cofinantari proiecte fonduri 
externe 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul 
Maramures cu suma de 38.702 
mii lei pentru investitii in 
localitatile Seini, Oncesti, 
Miresu Mare, rona de Jos, 
Ruscova, Ardusat, Dumbravita 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 
 

In prezent este demarata 
procedura de refacere a studiului 
de fezabilitate. Pentru asigurarea 
unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  
sunt necesare introducerea 
sistemului de canalizare de care 
vor beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma 

 

214 Anexa 3/15/29 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 
 

Cămin cultural Nimăieşti, comuna 
Curatele, judeţul Bihor 
 
Senator Petru Filip PDL 

 Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN.  
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215 Anexa nr.3/15/29  

 
Programul construire aşezăminte 
culturale 

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. 
 
Senator Belacurencu Trifon – 
PSD+PC 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-
o noua Lista sinteza doar in 
baza unei sesiuni de evaluare si 
selectie posibila prin  
modificari legislative aduse 
Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

216 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, drumuri 
vicinale, oraş Uricani, Jud. 
Hunedoara 
   - 5.000.000 lei 
 
Autor: dl Cornel Cristian 
Resmeriţă-deputat    PSD + PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

217 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, mun. 
Vulcan, Jud. Hunedoara 
   - 5.000.000 lei 
 
Autor: dl Cornel Cristian 
Resmeriţă-deputat    PSD + PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

218 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, mun. 
Lupeni, Jud. Hunedoara 
   - 5.000.000 lei 
 
Autor: dl Cornel Cristian 
Resmeriţă-deputat    PSD + PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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219 Anexa nr. 3/24 Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 
Continuare lucrări DN 66A 
Uricani-Câmpu lui Neag-
Herculane, Jud. Hunedoara 

- 50.000 000 lei 
 
Autor: dl Cornel Cristian 
Resmeriţă-deputat    PSD + PC 

 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Obiectivul nu are indicatorii 
tehnico-economici aprobaţi de 
Guvern pentru a putea fi 
finanţat. 

220 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 20B Fornădie, 
Com. Şoimuş, Jud.Hunedoara 

- 200.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

221 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 146F Păuliş, 
Com. Şoimuş, Jud.Hunedoara 

- 287.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

222 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 2 şi DC 3 Şteia-
Livada Com. Tomneşti, 
Jud.Hunedoara 

- 4100 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

223 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Construcţia pod  peste pârâul 
Obârşa, sat Obârşa, Com. 
Tomeşti, Jud.Hunedoara 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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- 219.000 lei 

 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

224 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare drumuri interioare, 
Com.Tomeşti, Jud.Hunedoara 

- 219.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

225 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare drum comunal 
Câmpuri Surduc-Câmpuri de Sus, 
Com. Gurasada, Jud. Hunedoara 

- 1.200.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

226 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Reabilitare DC Fizeş-Barbura 23, 
Com.Băiţa, Jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei  
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

227 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Reabilitare DC sat Crăciuneşti, 
Com.Băiţa, Jud. Hunedoara 

- 480.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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228 Anexa nr.3/24 Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 
Modernizare DC 160 Zampetreşti-
Godineşti, Com. Burjuc, Jud. 
Hunedoara 

- 1.000.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

229 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 20A Vălişoara-
Crăciuneşti, Com. Vălişoara, Jud. 
Hunedoara 

- 685.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

230 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 19 Com. 
Luncoiu de Jos, Jud. Hunedoara 

- 550.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

231 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 167B  Com. 
Luncoiu de Jos, Jud. Hunedoara 

- 500.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

232 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 167A  Com. 
Luncoiu de Jos, Jud. Hunedoara 

- 250.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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deputat PSD+PC Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 

art.01 
 

233 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 166  Com. 
Luncoiu de Jos, Jud. Hunedoara 

- 410.000 lei 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

234 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii la 
anexa 3/24 cu suma de 300.000 
RON pentru lucrarea de 
reabilitare a variantei ocolitoare 
(centura oraşului) a oraşului 
Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ. 
 
Iniţiator: Marius Rogin -Deputat 
PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrarea 
de reabilitare a variantei 
ocolitoare (centura oraşului) a 
oraşului Târgu Neamţ, Judeţul 
Neamţ, în vederea devierii 
traficului greu din centrul 
oraşului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 

Studiul de Fezabilitate aprobt 
în 2009. S-a prevăzut în 2010 
suma de 140 mii lei. 

235 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii la 
anexa 3/24 cu suma de 100.000 
RON pentru lucrări de reparaţii 
capitale a podului de peste râul Jiu 
din municipiul Petroşani, Judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiator: Monica Iacob - Ridzi -
Deputat PDL 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările 
de reparaţii capitale ale acestui 
pod, având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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236 Anexa nr.3/24 Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 
Se propune suplimentarea cu 
suma de 200.000 mii lei, necesară 
continuării obiectivului de 
investiţii: Reabilitare DN2D 
Focşani – Ojdula km. 0+000 – 
118+873. 
 
Iniţiatori:  
Cristian Sorin Dumitrescu - 
Deputat PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat 
PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama de 
starea de degradare accentuată a 
acestui drum şi având în vedere 
importanţa lui din punct de vedere 
al asigurării legăturii dintre 
Ardeal şi terminalele fluviale şi 
maritime. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Este deja prevăzută în buget 
suma de 40.000 mii lei. 

237 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 5.834 mii lei, necesară 
finalizării staţiei de cale ferată 
Focşani la standarde europene. 
 
Iniţiatori:  
Cristian Sorin Dumitrescu - 
Deputat PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat 
PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 
 

Finalizarea modernizării staţiei de 
cale ferată Focşani având în 
vedere faptul că lucrările sunt 
întârziate iar costurile de 
conservare sunt mai mari decât 
cele de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Nu sunt posibilităţi de 
finanţare. 

238 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 37.000 mii lei, necesară 
finalizării şi reabilitării drumului 
naţional DN2M Focşani – 
Odobeşti – Mera – Andreiaşi – 
Butucoasa. 
 
Iniţiatori:  

Îmbunătăţirea  condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile naţionale 
dat fiind faptul că la aceste 
drumuri nu au fost finalizate 
investiţiile începute sau/şi nu au 
mai fost reparate în ultimii 10 ani 
şi, de asemenea, toate aceste 
drumuri au fost afectate de 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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Cristian Sorin Dumitrescu - 
Deputat PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat 
PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 

calamităţile ce s-au abătut asupra 
judeţului Vrancea în anii 2005 şi 
2006. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

239 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune a fi alocate 
următoarele sume reprezentând: 
- Realizare studiu fezabilitate 
şosea de ocolire a oraţului Vălenii 
de Munte, jud.Prahova 100.000 
lei. 
 
Iniţiator: Mihai Cristian 
Apostolache -Deputat PSD+PC 
 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit de 
importante pentru locuitorii 
oraţului. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

240 Anexa nr.3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406-Transporturi 
Subcapitol 01 
Paragraf 01 
 

Se propune alocarea sumei 8.000 
mii lei pentru reabilitare DN 15 pe 
raza municipiului Topliţa, 
asfaltare pe o lungime de 8,6 km. 
 
Iniţiator: Diana Tuşa -Deputat 
PNL 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea 
infrastructurii rutiere în 
municipiul Topliţa. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

Suma este prevăzută în 
împrumuturi externe. 

241 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 28 

Se solicitǎ alocarea sumei de 
21.132.500 lei pentru reabilitarea 
DN 7C, pe o porţiune de 151 km. 
 
Iniţiator: Mircea Diaconu -
Senator PNL 
 

Transfǎgǎrǎşanul este una dintre 
principalele atracţii turistice ale 
României şi este imperios 
necesarǎ reabilitarea şi 
întreţinerea acestei rute, pentru a 
se evita închiderea traseului pe 
timpul iernii, cum se întâmplǎ 
acum. Este de la sine înţeles cǎ un 
Transfǎgǎrǎşan practicabil în 

Nu sunt posibilităţi de 
finanţare. 
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timpul sezonului rece ar atrage 
mai mulţi turişti şi, astfel, mai 
multe venituri la Bugetul de Stat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

242 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 28 

Se solicitǎ suplimentarea sumei 
alocate întreţinerii infrastructurii 
rutiere, pentru obiectivul 
“Reabilitare DN 73 Piteşti-
Câmpulung”, cu 126.795.000 lei. 
 
Iniţiator: Mircea Diaconu -
Senator PNL 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 

Este deja prevăzută în buget 
suma de 2.000 mii lei. 

243 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 28 

Se solicitǎ suplimentarea sumei 
alocate întreţinerii infrastructurii 
rutiere, pentru obiectivul 
“Reabilitare DN 72 A, porţiunea 
Câmpulung – Malu cu flori”, cu 
33.812.000 lei. 
 
Iniţiator: Mircea Diaconu -
Senator PNL 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

244 Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
anexa 3/24,  cu suma de 300.000 
RON pentru modernizarea 
drumului sătesc, DS 40, în 
lungime de 0,7 Km, din Comuna 
Negomir, Judeţul Gorj 
 
Iniţiatori: Severus Constatin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizare acestui tronson de 
drum sătesc, având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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Militaru-Deputat PD-L 
Ion Ruşeţ - Senator PD-L 
 

245 Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
anexa 3/24,  cu suma de 200.000 
RON pentru modernizarea 
drumului comunal, DC 77, în 
lungime de 1,2 Km, din Comuna 
Drăgoteşti, Judeţul Gorj. 
 
Iniţiatori: Severus Constatin 
Militaru-Deputat PD-L 
Ion Ruşeţ - Senator PD-L 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizare acestui tronson de 
drum comunal, având în vedere 
stadiul avansat de degradare şi 
lucrările efectuate pe tronsonul 
Negomir-Drăgoteşti, continuarea 
lucrărilor fiind absolut necesară şi 
prezentând un interes local 
deosebit. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

246 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1000 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 31, 
în lungime de 2 km, com. 
Bârgăoani, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 31 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

247 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1750 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
174, în lungime de 3,5 km, com. 
Ghindăoani, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 174 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

248 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Alocarea sumei de 600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
150, în lungime de 1,2 km, com. 

Motivaţia: DC 150 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Ceahlău, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan 
Munteanu,PSD + PC 
 

249 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1100 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
180, în lungime de 2,2 km, com. 
Tupilaţi, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 180 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

250 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 76, 
în lungime de 3,0 km, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 76 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

251 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
STEJARULUI, în lungime de 1,0 
km, com. Săbăoani, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: Strada STEJARULUI 
este impracticabilă pentru 
transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

252 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
SCÂNTEII, în lungime de 0,8 km, 
com. Săbăoani, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: Strada SCÂNTEII este 
impracticabilă pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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253 Subprogramul privind pietruirea, 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 6250 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
146, în lungime de 12,5 km, com. 
Hangu, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 146 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

254 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
104, în lungime de 3,2 km, com. 
Costişa, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 104 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

255 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea unor 
DRUMURI VECINALE, în 
lungime de 5 km, com. Bicaz 
Chei, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DRUMURILE 
VECINALE sunt impracticabile 
pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

256 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 900 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 54, 
în lungime de 1,8 km, com. 
Cordun, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 54 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

257 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Alocarea sumei de 3600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
158, în lungime de 7,2 km, com. 

Motivaţia: DC 158 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Pipirig, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

258 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1950 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 97, 
în lungime de 3,9 km, com. 
Tămăşeni, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 97 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

259 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 750 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
173, în lungime de 1,5 km, com. 
Români, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 173 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

260 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 61, 
în lungime de 3,0 km, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 61 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

261 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 2100 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
130, în lungime de 4,2 km, com. 
Săvineşti, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 130 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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262 Subprogramul privind pietruirea, 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 2900 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, 
în lungime de 5,8 km, com. 
Timişeşti, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 21 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

263 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
155, în lungime de 1,2 km, com. 
Farcaşa, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 155 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

264 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1950 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 77, 
în lungime de 3,9 km, com. Valea 
Ursului, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 77 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

265 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1150 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
DREHUŢA, în lungime de 2,3 
km, com. Vânători, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: Strada DREHUŢA este 
impracticabilă pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

266 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, 
în lungime de 1,0 km, com. 
Tazlău, jud. Neamţ 

Motivaţia: DC 21 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

267 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1850 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
82A, în lungime de 3,7 km, com. 
Doljeşti, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 82A este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

268 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 2000 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 
68A, în lungime de 4,0 km, com. 
Pânceşti, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 68A este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

269 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1750 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 81, 
în lungime de 3,5 km, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 81 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

270 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 1100 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 72, 
în lungime de 2,1 km, com. 
Bozieni jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 72 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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271 Subprogramul privind pietruirea, 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineat 3 
 

Alocarea sumei de 4000 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 91, 
în lungime de 8,0 km, com. 
Trifeşti, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 91 este 
impracticabil pentru transport 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

272 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii  
Anexa nr. 3/24/29 
Cod obiectiv 354 
Reabilitare DN 2D Focşan-Ojdula 
Km 0+000-118+873 Cap.8401 
Transporturi 84015501 
A.Transferuri interne 840155112 
Investiţii ale agenţilor economici 
cu capital de stat 
 

Se suplimentează cu 100.000 mii 
lei suma pentru anul 2010 pentru 
acest obiectiv. 
 
Iniţiatori:  
Cristian Sorin Dumitrescu - 
Deputat PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat 
PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 

Suplimentarea acestei sume este 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei Reabilitare DN 2D 
Focaşani-Ojdula, investiţie prin  
care se va dezvolta o reţea rutieră 
modern eliniată la standardele 
europene, care va asigura şi 
dezvoltarea zonei pentru turism şi 
activităţi economice. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01. 
 

Este deja prevăzută în buget 
suma de 90.000 mii lei. 

273 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii  
Anexa nr. 3/24/29 
Cod obiectiv 3 c.Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi alte 
studii CAP.8401 Transporturi 

Se suplimentează cu 5.000 mii lei 
pentru începerea investiţiei 
privind Reabilitarea şi 
Modernizarea DN2L Soveja-
Lepsa (DN2D). 
 
Iniţiatori:  
Cristian Sorin Dumitrescu - 
Deputat PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat 
PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 

Suplimentarea acestei sume în 
bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastruturii 
este necesară pentru începerea 
investiţiei privind Reabilitare şi 
modernizare DN 2L Soveja-Lepsa 
(DN2D). Realizarea acestei 
investiţii va asigura o reţea rutieră 
modern aliniată la standardele 
europene. 
De asemenea prin realizarea 
acestei investiţii se va asigura 
dezvoltarea economic-socială a 

Nu sunt posibilităţi de 
finanţare. 
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zonei, prin crearea de oportunităţi 
şi de noi locuri de muncă în 
special în domeniul touristic. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001, grupa 50, 
art.01. 
 

274 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii  
Anexa nr. 3/24/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 13 
– Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Transporturilui şi Infrastructurii 
cu suma de 20.000 mii lei pentru 
construcţia centurii ocolitoare a 
oraţului Zimnicea între DN 5 C, 
km.58+450-DN 51 km 37+650 
 
Iniţiator:Nicolae Bănicioiu - 
Deputat PSD 
 

Centura se află în fază de studio 
de prefezabilitate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Nu sunt posibilităţi de 
finanţare. 

275 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii  
Anexa nr. 3/24/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 01, alineatul 28 
– Întreţinerea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Transporturilui şi Infrastructurii 
cu suma de 250 mii lei pentru 
reabilitare pod legătură DN 51 şi 
DJ 504, între comuna Ţigăneşti şi 
comuna Cernetu, peste râul 
Vedea, jud.Teleorman. 
 
Iniţiator:Nicolae Bănicioiu - 
Deputat PSD 
 

Podul nu mai permite traversarea 
râului Vedea în condiţii de 
siguranţă. Din această cauză 
transportul rutier între cele două 
localităţi se face pe rute 
ocolitoare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

276 Anexa nr. 3/24/29  
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii  
Cod Obiectiv 387 - Magistrala V - 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 6.656 mii lei a bugetului 
Ministerului Transporturilui şi 
Infrastructurii – Anexa nr.3/24/29 

Metrolul în Drumul taberei este p 
necessitate cu atât mai presantă cu 
cât trece timpul şi traficul devine 
tot mai anevoios. 

Este deja prevăzută în buget 
suma de 33.278 mii lei din 
credite externe BEI. 
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Metrou, Etapa I-a Drumu; 
Taberei-Universitate 

Cod Obiectiv 387 - Magistrala V - 
Metrou, Etapa I-a Drumu; 
Taberei-Universitate 
 
Iniţiator:Cornel Pieptea - Deputat 
PNL 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, 
Capitolul 8701 Promovarea 
potenţialului turistic promovare a 
vânzărilor la niverl naţional şi 
regional 
 

277 Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
anexa 3/24,  cu suma de 10 000 
000 RON pentru modernizarea 
drumului 18B, intre localităţile 
Baia Mare si  
Tg Lapus din judeţul 
Maramureş 
 
Iniţiator:Lese Doru Brasoan-
Deputat PD-L 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizare acestui tronson de 
drum, având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

278 Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
cu suma de 1400.000 RON pentru 
plata lucrărilor: execuţie „Punte 
Pietonală peste Pârâul Vediţa sat 
Bărasti, comuna Coloneşti, judeţul 
Olt”. 
 
Iniţiator:Stan Nicolae - Deputat 
PDL 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru plata 
lucării la investiţia execuţie 
„Punte Pietonală peste Pârâul 
Vediţa sat Bărasti, comuna 
Coloneşti, judeţul Olt”, având în 
vedere că lucrarea este executată 
integral şi neachitată iar 
constructorul a acţionat în 
judecată Primăria Coloneşti şi a 
obţinut sentinţa 721/2009 a 
Tribunalului Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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rezervă al Guvernului 
 

279 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Articol 01 
Alineat 28 Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru întreţinerea 
infrastructurii rutiere suma de 
1.000 mii lei pentru obiectivul 
„Sistematizare şi reorganizare 
circulaţie intersecţia DN2A-
DN21” către municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 

Investiţia face parte din sistemul 
naţional şi este aferentă 
drumurilor naţionale DN21 şi 
DN21A. 
Încă din anul 2009, autoritatea 
publică a demarat proiectul 
privind sistematizarea şi 
reorganizarea circulaţiei rutiere la 
intersecţia DN2A – DN21 în 
vederea fluidizării circulaţiei 
rutiere, nodul reprezentat de cele 
două importante drumuri 
naţionale, cât şi a circulaţiei 
aferente Bulevardului Matei 
Basarab. 
Reorganizarea şi sistematizarea 
menţionată constă în realizarea 
unui sens giratoriu cu câte două 
benzi de circulaţie, care să 
permită preluarea traficului rutier 
din Moldova, prin Brăila, 
Slobozia şi autostrada A2, cât şi 
preluarea traficului rutier de-a 
lungul râului Ialomiţa, reprezentat 
de DN2A Constanţa-Slobozia-
Urziceni-Bucureşti. 
Valoarea estimată a proiectului 
este de cca. 1.800.000 lei, 
proiectul având ca termen de 
punere în funcţiune sfârşitul 
anului 2010. 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

280 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru dezvoltarea 

Proiectul privind extinderea şi 
reabilitarea străzilor din 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Articol 02 
Alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

infrastructurii rutiere suma de 
5.000 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere şi reabilitare străzi în 
municipiul Slobozia” către 
municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - 
Deputat PSD 
 
 
 
 

municipiul Slobozia cuprinde 
modernizarea a peste 75 străzi 
aferente cartierelor de locuit, dar 
şi cartierelor noi de locuinţe ale 
căror terenuri au fost acordate 
tinerilor conform Legii nr. 
15/2003. 
Valoarea totală a contractului 
privind extinderea şi reabilitarea 
străzilor este de aproximativ 36,3 
milioane de lei, proiect 
multianual, a cărui realizare se 
derulează pe trei ani. 
 

281 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3 / 24 / 28 
 
PROGRAMUL DE INVESTITII 
PUBLICE 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
cu suma de 5.000 mii lei    pentru 
introducerea unui nou program de 
investiţii la cap.  PROGRAMUL 
DE INVESTITII PUBLICE, 
punctul B – „Lucrări noi de 
investiţii” – Centura ocolitoare 
mare a municipiului Săcele, 
Judeţul Braşov – exproprieri 
terenuri şi începerea execuţiei.  
 
Iniţiator: Titus Corlăţean - 
Senator PSD 
 

Centura ocolitoare mare a 
municipiului Săcele are studiile de 
fezabilitate si proiectul tehnic 
realizat. Construcţia ei este 
necesară pentru încetarea 
circulaţiei autovehiculelor grele 
prin municipiul Săcele – fapt ce 
afectează structura de rezistenţă a 
locuinţelor.  
 
Sursa finanţării: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Obiectivul nu are indicatorii 
tehnico-economici aprobaţi de 
Guvern pentru a putea fi 
finanţat. 

282 Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
fondurilor în transferul către 
administraţia public Bacău cu 
suma de 35 mil.lei petru realizări, 
consolidări, modernizări de 
drumuri şi poduri în localităţile 

Necesitatea îmbunătăţirii 
infrastructurii judeţului. 
 
Sursă de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii prin transfer către 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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prezentate în anexă. 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

administraţia public Bacău. 
 

283 Ministerul Transporturilor  si 
infrastructurii 

-PodMazilu  sat Asau                       
850000 RON             
-Pod Bobiceni                                   
100000 RON 
-Pod Agastin sat Apa-Asau              
700000 RON 
- Pod Adiaconitei sat Paltinis           
850000 RON 
-Pod  Pietrosu sat Paltinis               
1210000 RON 
-Pod Mateeni sat Apa-Asau            
1220000 RON 
-Pod Nogea sat Apa-Asau                
850000 RON 
-Pod Zimbru sat Apa-Asau             
1210000 RON 
 
-Pod Halta Caralita sat Ciobanus     
1210000 RON 
-Modernizare DC 146 Km. 6-16  
10806000 RON  
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

Poduri distruse inundatii 
2005,incepute si neterminate 
 Pod distrus la inundatii 2005 
 “ 
                  “ 
 
 “ 
 
 “ 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

284 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră locală – 10 
km.  
valoare 5.000.000 lei 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic în cele 7 sate 
componente ale comunei, care 
până la momentul actual nu au 
beneficiat de nici o investiţie. 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

285 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Infrastructură rutieră, 
MODERNIZARE drum 
comunal  DC 197 Floresti – 
Strugari   - 5.600.000 lei 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic intre DN 2G  si 
DJ 118B-  SINGURA 
LEGATURA A COMUNEI CU 
CELE DOUA DRUMURI  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

286 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
Cod8402 Pod metalic, punţi 
pietonale comuna Solont, judeţ 
Bacău 
 

Infrastructură rutieră locală, 
valoare 419 mii lei – diferenţa de 
asigurare până la finalizare. 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat 
PSD 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

287 Suma se introduce la Anexa 3/24 
de la Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii, capitolul 8401 -
TRANSPORTURI 

Alocarea sumei de 100.000.000 
lei pentru finantarea lucrarilor de 
executie la varianta de ocolire a 
Municipiului Iasi – Etapa 
1/Varianta Sud.  
 
 
Iniţiator: Tudor Ciuhodaru- 
Deputat 
 PSD 
 

In vederea realizrii unui transport 
rutier modern in conditii de 
siguranta si confort al 
utilizatorului cu respectarea 
normelor europene de protectie a 
mediului este necesar a fi 
demarate lucrari  de executie la 
varianta de ocolire a Municipiului 
Iasi – Etapa 1/Varianta Sud. 
Aceasta centura ocolitoare va 
duce la o dezvoltare a 
infrastructurii rutiere absolut 
necesara judetului Iasi si zonei 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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Moldovei. 
 
Sursa de finantare:  
- 30.000 mii lei de la Anexa 3/15- 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului – sume alocate din 
bugetul de stat: CAPITOLUL 
5001-CHELTUIELI BUGET DE 
STAT- grupa/titlul 20-bunuri si 
servicii, articolul 30- alte 
cheltuieli, alin 30 : alte cheltuieli 
cu bunuri si servicii; 
- 70.000 mii lei de la Anexa 3/15- 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului –CAPITOLUL 
8001- ACTIUNI GENERALE 
ECONOMICE COMERCIALE SI 
DE MUNCA –grupa/ titlul 55 alte 
transferuri, articolul 01-transferuri 
interne, alineatul 08-Programe 
PHARe si alte programe cu 
finantare nerambursabila 

 
288 Suma se introduce la Anexa 3/24 

de la Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii, capitolul 8401 -
TRANSPORTURI 

Alocarea sumei de 200.000.000 
lei pentru dezvoltarea si  
modernizarea aeroportului din 
Iasi. 
 
 
Iniţiator: Tudor Ciuhodaru- 
Deputat 
 PSD 
 
 

Este necesar ca Judetul Iasi sa 
aiba un aeroport international 
modernizat  la standarde 
occidentale. La aeroportul din Iasi 
sunt necesare lucrari urgente de 
modernizare la aerogara si 
extindere a  pistei. Actuala pista 
este betonata si are 1.800 de metri 
lungime si 30 de metri latime. 
Modernizarea aerogarii: 16.000 de 
metri patrati pentru fluxurile de 
pasageri si utilitati si 12.000 de 
metri patrati la subsoluri, pentru 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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benzile de bagaje; realizarea unui 
terminal cargo pentru preluarea 
zilnica a 200 de tone de marfuri; 
depozit de carburanti cu o 
capacitate de 500 de tone; 
In prezent finantarea se asigura 
din venituri proprii ale Consiliului 
Judetean Iasi  si din alocatii din 
bugetul propriu al judetului, fiind 
prin urmare, insuficienta. Se 
impune ca aceste cheltuieli de 
modernizare sa fie sustinute de la 
bugetul de stat. Alocarea de 
fonduri modernizarii aeroportului 
din Iasi  va duce la sprijinirea 
dezvoltarii regionale si intarirea 
cooperarii transfrontaliere, 
transnationale si interregionale. 
 
Sursa de finantare: Anexa 3/34 de 
la Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale:sume alocate din bugetul 
de stat:  
-100.000 mii lei de la capitolul 
6101, grupa/titlul 01-cheltuieli 
curente; 
-100.000 mii lei de la capitolul 
6101, subcapitolul 04-siguranta 
nationala 
 

289 Min Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa 3/24capitol 84.01 
                               66.01 
                               68.01 

Modernizarea integrala a 
drumurilor nationale care strabat  
municipuil Iasi  
DN24 ,DN28 -40 000 000 RON 
 
Iniţiator: Luminiţa Iordache- 

Drumurile ce apartin 
municipalitatii sunt reabilitate 
/bugetul de stat 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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DeputatPSD 
 

290 Min Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa 3/24capitol 84.01 
                               66.01 
                               68.01 
 

Varianta de ocolire a municipiului 
Iasi-Etapa 1/Varianta Sud 100 000 
000 RON 
 
Iniţiator: Luminiţa Iordache- 
DeputatPSD 
 

Defluidizarea circulatiei 
,protejarea mediului /bugetul de 
stat 
 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

291 Min Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa 3/24capitol 84.01 
                               66.01 
                               68.01 
 

Finalizarea drumului judetean 
Ciortesti-Raducaneni Jud Iasi 
(necesita numai rigole si covor 
asfaltic) 

 
Iniţiator: Luminiţa Iordache- 
DeputatPSD 
 

Centru administrativ este la 
Raducaneni (Judecatorie .Parchet 
.Notariat Politia Zonala )si 
locuitorii a 4 mari comune trebuie 
sa ocoleasca prin Iasi parcurgand 
in plus cca 
100 km/bugetul de stat/fonduri 
nerambursabile 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

292 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, repararea, 
consolidarea, întreţinerea 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivele: 

A: În continuare 

1. Varianta ocolitoare 
Timişoara 

 B. Modernizări drumuri naţionale 
pentru obiectiv (reparaţii capital) 

1. Construirea unui drum rapid 
Timişoara-Cenad 

Judeţul Timiş are a reţea rutieră 
din ţară şi este cel mai mare 
contributor la bugetul statului 
după Bucureşti. Cu toate acestea, 
toate guvernele care au fost la 
conducere nu au alocat sumele 
necesare modernizării uneia din 
cele mai dense reţele rutiere din 
ţară. 
 
 
 
 
Legătura rapidă Timişoara-Cenad 
este absolute necesară dezvoltării 
oraşului Timişoara. 
 

Nu există posibilităţi de 
finanţare. 
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Iniţiator: Maria Eugenia Barna- 
DeputatPSD 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

293 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului 
Transporturilor, repararea, 
consolidarea, întreţinerea 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivele: 

A. Modernizări drumuri naţionale 
pentru obiectiv (reparaţii capital) 

1. Finanţarea în vederea 
devierii/supraînălţării liniei de 
tren ce străbate central 
Timişoarei 

2. Realizarea unei căi ferate 
directe Timişoara-Szeged  

3. Finanţarea lucrărilor de 
construcţie a centurii feroviare 
pentru traficul de personae şi 
marfă. 
 
Iniţiator: Maria Eugenia Barna- 
Deputat PSD 

 

Solicit atribuirea sumelor necesare 
realizării investiţiei menţionată în 
coloana precedetă. Precizeze că 
investiţia este absolute necesară 
dezvoltării oraţului Timişoara 
deoarece linia de tren ce străbate 
central oraţului produce 
perturbăpri majore de trafic urban. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Nu există posibilităţi de 
finanţare. 

294 Anexa nr.3/24/02 pag.9 
Cap.8401 
Titlul 55 
Art.01 

Reabilitare, modernizare DN 24 
(4 benzi) Crasna-Vaslui-Iaşi, 95 
km 

Motivare: Zona Bârlad-Crasna-
Vaslui-Iaşi este o zonă izolată, 
care urmare nu este atractivă 
pentru investiţii, deşi sunt terenuri 

Se finanţează din fonduri 
externe nerambursabile. 
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Valoare: 314.045 mii  lei 
Iniţiatori: Cristea Victor- 
DeputatPSD 
Silistru Doina- Senator PSD 

 

 

şi forţă de muncă. Zona fiind 
graniţa de est a U.E., reabilitarea 
şi modernizarea ar contribui lşa 
deschiderea de investiţii interne şi 
externe, la reducerea decalajului 
economic şi social faţă de 
celelalte zone ale ţării şi, deci, a 
decalajului României faţă de ţările 
dezvoltate din U.E. Totodată ar 
creşte fluidizarea circulaţiei 
rutiere spre Vama Albiţa, 
Ungheni, Siret. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

295 Anexa nr. 3/24/07,  Ministerul 
Transporturilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Transporturilor, anexa nr. 3/24/07,  
cu suma de 80.000.000 RON 
pentru finalizarea Variantei de 
ocolire a Municipiului Iaşi Etapa 
1/Varianta Sud 
 Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 
Iniţiatori: Mihaela Popa Senator 
PDL 
Dumitru Oprea Senator PDL 
Nicuşor Păduraru- Deputat PDL  
Petrică Movilă Deputat PDL 
Marius Spânu Deputat PDL 
Daniel Oajdea Deputat PDL 
Cristina Dobre Deputat 
Independent 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea Variantei de ocolire a 
Municipiului Iaşi Etapa 
1/Varianta Sud 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Este deja prevăzută în buget 
suma de 70.000 mii lei.  
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296 Anexa nr. 3/24/07 cap. 8401, art. 

01,  Ministerul Transporturilor 
Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Transporturilor, anexa nr. 3/24/07 
cap. 8401, art. 01,  cu suma de 
40.000.000 RON pentru 
modernizarea integrală a 
drumurilor naţionale care străbat 
Mun. Iaşi (DN 24 şi DN28) 
 Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 
 
Iniţiatori: Mihaela Popa Senator 
PDL 
Dumitru Oprea Senator PDL 
Nicuşor Păduraru- Deputat PDL  
Petrică Movilă Deputat PDL 
Marius Spânu Deputat PDL 
Daniel Oajdea Deputat PDL 
Cristina Dobre Deputat 
Independent 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea integrală a 
drumurilor naţionale care străbat 
Mun. Iaşi (DN 24 şi DN28) 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Este deja prevăzută în buget 
suma de 70.000 mii lei. 

297 Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa 3 / 24 
 

Modernizare Drum European E85 
Săbăoani – Siret (150 km)  
 
96000 mii lei 
 
Iniţiator: Gavril Mârza Senator 
PSD 
 

Modernizare drum 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Nu există posibilităţi de 
finanţare. 

298 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastrcutrii 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune alocarea sumei  de 
200 .000 mii lei pentru executia 
tronsonului de Drum expres 
Baia Mare–Petea cu centura 
ocolitoare a municipiului baia 
Mare – 7.5 km pana in 

Conexiune in localitatea Vaja, 
Ungaria cu autostrada M3; 
rezolvarea centurii municipiilor 
baia Mare si Satu Mare si 
dezvoltarea economica a zonei. 

Nu există posibilităţi de 
finanţare. 
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localitatea Ardusat 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

299 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 28 

Se solicitǎ alocarea sumei de 
21.132.500 lei pentru reabilitarea 
DN 7C, pe o porţiune de 151 km. 
 
Senator Mircea Diaconu - PNL 

Transfǎgǎrǎşanul este una dintre 
principalele atracţii turistice ale 
României şi este imperios 
necesarǎ reabilitarea şi 
întreţinerea acestei rute, pentru a 
se evita închiderea traseului pe 
timpul iernii, cum se întâmplǎ 
acum. Este de la sine înţeles cǎ un 
Transfǎgǎrǎşan practicabil în 
timpul sezonului rece ar atrage 
mai mulţi turişti şi, astfel, mai 
multe venituri la Bugetul de Stat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

300 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 28 

Se solicitǎ suplimentarea sumei 
alocate întreţinerii infrastructurii 
rutiere, pentru obiectivul 
“Reabilitare DN 72 A, porţiunea 
Câmpulung – Malu cu flori”, cu 
33.812.000 lei. 
 
Senator Mircea Diaconu – PNL 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 
 
 

 

301 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
4.320 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Pod de beton peste râul 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei investiţii 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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Gurghiu în localitatea Jabeniţa 
şi reabilitarea 1800 m drum de 
legătură peste podul nou 
realizat între localitatea 
Jabeniţa şi DJ 153 C Reghin – 
Lăpuşna”  
din comuna Solovăstru, jud. 
Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 
 

necesară comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

302 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Drum comunal DC 5 A”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. 
Mureş  
 
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 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

303 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
170 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Drum comunal DC 5”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. 
Mureş  
 
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.  
Investiţie începută în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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304 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 

1.551 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Reabilitare DC 96 Cheţani – 
Grindeni 4, 5 km”  
din comuna Cheţani, jud. Mureş  
 
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 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

305 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
952 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Reabilitare DS 229 1,2 km”  
din comuna Cheţani, jud. Mureş  
 
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  
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

306 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
8.661 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Proiect modernizare drumuri 
comunale 8,3 km”  
din comuna Miheşu de Câmpiei, 
jud. Mureş  
 
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 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

307 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.200 mii lei reprezentând 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Construcţia poduri pe DC 136 
şi pârâu comunal”  
din comuna Mădăraş, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

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 
 

308 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.250 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Modernizare DC 136”  
din comuna Mădăraş, jud. Mureş  
 
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  
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

309 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
920 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la 
obiectivul:  
„Modernizare drumuri 
comunale DC 39, DC 13 
Corunca – Bozeni”  
din comuna Corunca, jud. Mureş  
 
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 2008 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

310 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.120 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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„Asfaltarea străzii Bisericii din 
localitatea Crăieşti”  
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

din fonduri proprii a unei investiţii 
necesară comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

311 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.350 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Asfaltarea DC 150 Milăşel”  
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
 
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  
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

312 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
51.970 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Reabilitare - modernizare 
drum judeţean DJ 135 
Măgherani Sărăţeni”  
din, jud. Mureş  
 
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 
 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

313 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
23.090 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Reabilitare - modernizare 
sistem rutier pe drum judeţean  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei investiţii 
necesară comunităţii locale 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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DJ 142 C limită judeţ Sibiu 
până la Coroisânmartin”  
din jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

314 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
200 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„ Reabilitare - modernizare 
sistem rutier pe drum judeţean  
DJ 136 C Sângeorgiu de Pădure 
. Bezid şi DJ 136 A Bezidul Nou 
– limită jud. Harghita ”  
din, jud. Mureş  
 
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 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

315 Anexa 3/24/02 
Capitol 8401 
Subcapitolul 03, Transport rutier 
Paragraful 01, Drumuri şi poduri  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Construirea podului peste râul 
Miletin, în cartierul Bosânceni din 
oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani, 
în lungime de 18 m şi o lăţime de 
4 m”, cu suma de 1.100.000 lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Rebenciuc Niculai, 
Independent; 
Senator Humelnicu Augustin 
Daniel  

Construirea podului peste râul 
Miletin în cartierul Bosânceni din 
oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani 
este absolut necesară şi urgentă, 
având în vedere faptul că 
actualmente în acest loc se află un 
podeţ tubular, care prezintă un 
accentuat pericol de accidente. 
  
Sursa de finanţare propusă este 
Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 
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Grupul Parlamentar PD_L 
 

316 Anexa 3/24/02 
Capitol 8401 
Subcapitolul 03, Transport rutier 
Paragraful 01, Drumuri şi poduri  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Construirea podului peste râul 
Miletin, care asigură unica 
legătură între satul Chiţoveni şi 
oraşul Flămânzi, cu o lungime de 
20 m şi o lăţime de 5 m”, cu suma 
de 1.300.000 lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Rebenciuc Niculai, 
Independent; 
Senator Humelnicu Augustin 
Daniel  
Grupul Parlamentar PD_L. 
 

Construirea podului peste râul 
Miletin este absolut necesară şi 
urgentă, având în vedere faptul că  
acest pod asigură unica legătură 
între satul Chiţoveni şi oraşul 
Flămânzi, iar actualmente este din 
lemn şi într-o stare limită de 
funcţionare”. 
 
 
 
Sursa de finanţare propusă este 
Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se finanţează din bugetul 
autorităţii publice locale. 

317 Anexa 3/24/02 
Capitol 8401 
Subcapitolul 03, Transport rutier 
Paragraful 01, Drumuri şi poduri  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Modernizarea DN 28 B Botoşani 
–Târgu Frumos”, cu sumele 
corespunzătoare indicatorilor 
tehnico-economici aprobaţi pentru 
obiectiv de către C.N.A.D.R. 
 
Iniţiator: 
Senator Humelnicu Augustin 
Daniel  
Grupul Parlamentar PD_L 
 

În contextul 
îndeplinirii cerinţelor 
organismelor internaţionale, 
având ca scop integrarea 
României în structurile 
euroatlantice, care se referă şi la 
realizarea lucrărilor de 
modernizare a drumurilor 
naţionale, lucrări care privesc 
siguranţa şi securitatea naţională, 
se impune modernizarea şi a DN 
28 B Botoşani – Tg. Frumos, 
aceasta apărând ca o necesitate 
obiectivă  
pentru realizarea eficientă a unui 
transport sigur în această zonă. În 

Obiectivul nu are indicatorii 
tehnico-economici aprobaţi de 
Guvern pentru a putea fi 
finanţat. 
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concret, în prezent, acel drum este 
circulabil, însă nu în condiţii 
corespunzătoare unui drum 
naţional. Acest drum este 
principalul drum care face 
legătura între Botoşani şi Iaşi, 
impunându-se astfel modernizarea 
acestuia. 
Sursa de finanţare propusa este 
Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 

318 Anexa 3/24/02 
Capitol 8401 
Subcapitolul 03, Transport rutier, 
Paragraful 01, Drumuri şi poduri  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Modernizarea DN 24 C Rădăuţi-
Prut - Ştefăneşti”, cu sumele 
corespunzătoare indicatorilor 
tehnico-economici aprobaţi pentru 
obiectiv de către C.N.A.D.R. 
 
Iniţiator: 
Senator Humelnicu Augustin 
Daniel  
Grupul Parlamentar PD_L 
 

În contextul 
îndeplinirii cerinţelor 
organismelor internaţionale, 
având ca scop integrarea 
României în structurile 
euroatlantice, care se referă şi la 
realizarea lucrărilor de 
modernizare a drumurilor 
naţionale, lucrări care privesc 
siguranţa şi securitatea naţională, 
se impune modernizarea şi a DN 
24 C Rădăuţi Prut-Ştefăneşti, 
aceasta apărând ca o necesitate 
obiectivă  
pentru realizarea eficientă a unui 
transport sigur în această zonă. 
În concret, în prezent, acel drum 
este circulabil, însă nu în condiţii 
corespunzătoare unui drum 
naţional. 
Sursa de finanţare propusa este 
Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispoziţia 

Obiectivul nu are indicatorii 
tehnico-economici aprobaţi de 
Guvern pentru a putea fi 
finanţat. 
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Guvernului 
 

319 Anexa 3/23/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se modifică Fişa Obiectivului / 
Proiectului Categoriei de Investiţii 
Modernizare DN 11 Braşov-
Oneşti-Bacău km 4+900-56+137; 
km 60+100-125+100; km 
132+500-175+460 (pagina 176, 
Anexa 3/24/29), se completează 
proiiectul cu centura ocolitoare a 
Oraşului Săcele. 
Pentru acest proiect de investiţii 
se alocă suma de 2.000 mii 
pentru I, 2.000 mii pentru II, 
sursa de finanţare fiind banii 
aocaţi pentru proei4ctul 
REABILITARE DN 2D 
FOCŞANI-OJDULA km 0+000-
118+873, Cod obiectiv 354 Anexa 
nr.3/24/29, pagina 32. 
 
Iniţiazor: Titus Corlăţean – 
Senator PSD 
 

Cnetura ocolitoare a municipiului 
Săcele are studiile de fezabilitate 
şi proiectul tehnic realizat. 
Construcţia ei este necesară 
pentru încetarea circulaţiei 
autovehiculelor grele prin 
municipiul Săcele – fapt ce 
afectează structura de rezistenţă a 
locuinţelor. 
 

Este prevăzută suma de 90.000 
mii lei în bugetul pe 2010. 
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